
ִיְזכֹר 
יִצים, ֱאָמִנים ְוָהַאִמּ ָניו ּוְבנֹוָתיו ַהֶנּ ָרֵאל ֶאת ָבּ ר ָעם ִיְשׂ ִיְזכֹּ

ֵלי ְצָבא-ַהֲהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל, ַחָיּ
ַמַעְרכֹות  רֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים ְבּ ְחָתּ ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהַמּ

ָהָעם,
י  ֵתּ רּות ָבּ ָטָרה ְוֵשׁ ְשׁ חֹון, ַהִמּ ָטּ ְוַאְנֵשי ְקִהילֹות ַהּמֹוִדיִעין, ַהִבּ

ַהר, ַהסֹּ
ָרֵאל, קּוַמת ִיְשׂ ִמְלָחָמה ַעל ְתּ ם ַבּ ר ֵחְרפּו ַנְפָשׁ ֲאֶשׁ

ָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה  ְרְצחּו ָבּ ִנּ ְוָכל ִמי ֶשׁ
רֹור. יֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהֶטּ ִבּ

ַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים ַרך ְבּ ר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָבּ ִיְזכֹּ
ֶפש ת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶנּ בּוָרה ּוְקֻדָשׁ ְוֶחְמַדת ַהְגּ

ֵבָדה. ֲעָרָכה ַהְכּ ַמּ ים ַבּ ְסִפּ ל ַהִנּ ֶשׁ

חֹון ָצּ ָרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִנּ ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמַע ְרכֹות    ִיְשׂ
ֵלב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור. ֲחתּוִמים ְבּ

כֹר
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פרקי מקרא ותפילה
י.  ָכל-ִלִבּ ְבּ ְיָי  ְלָדִוד: אֹוֶדה  ִמְזמֹור  ן  ַלֵבּ ַעל-מּות  ַח,  ַלְמַנֵצּ
ְמָך  ָרה ִשׁ ְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ֲאַזְמּ ל-ִנְפְלאֹוֶתיָך: ֶאְשׂ ָרה ָכּ ֲאַסְפּ
י- ֶניָך: ִכּ ִמָפּ ְויֹאְבדּו  לּו  ְשׁ ִיָכּ ָאחֹור,  ׁשּוב-אֹוְיַבי  ְבּ ֶעְליֹון: 

ַעְרָתּ  ֶצֶדק: ָגּ ׁשֹוֵפט  א,  ְלִכֵסּ ְבָתּ  ָיַשׁ ְוִדיִני;  ִטי  ָפּ ִמְשׁ יָת,  ָעִשׂ
ּמּו  ַתּ ָוֶעד: ָהאֹוֵיב  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ָמם  ְשׁ ע  ָרָשׁ ְדָתּ  ִאַבּ גֹוִים, 
ב  ה: ַוְיָי ְלעֹוָלם ֵיֵשׁ ָתּ ָאַבד ִזְכָרם ֵהָמּ ֳחָרבֹות ָלֶנַצח ְוָעִרים ָנַתְשׁ
ים,  ֶצֶדק ָיִדין ְלֻאִמּ ֵבל ְבּ ּפֹט-ֵתּ ְסאֹו : ְוהּוא, ִיְשׁ ט ִכּ ָפּ ְשׁ ּכֹוֵנן ַלִמּ
ָרה: ְוִיְבְטחּו  ָצּ ב ְלִעּתֹות ַבּ ָגּ ְך ִמְשׂ ב ַלָדּ ָגּ ִרים: ִויִהי ְיָי ִמְשׂ ֵמיָשׁ ְבּ
ב ִצּיֹון  רּו ַליהָוה יֵֹשׁ יָך ְיָי: ַזְמּ י לֹא-ָעַזְבָתּ דְֹרֶשׁ ֶמָך ִכּ ְבָך יֹוְדֵעי ְשׁ
ַכח  ִמים אֹוָתם ָזָכר לֹא ָשׁ י דֵֹרׁש ָדּ ים ֲעִלילֹוָתיו: ִכּ ידּו ָבַעִמּ ַהִגּ
ֲעֵרי  ְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַשּׁ ׂ ַצֲעַקת ֲעָנִוים: ָחְנֵנִני ְיָי ְרֵאה ָעְנִיי ִמשֹּ
ֲעֵרי ַבת-ִצּיֹון ָאִגיָלה,  ַשׁ ֶתיָך ְבּ ִהָלּ ל-ְתּ ָרה ָכּ ָמֶות: ְלַמַען ֲאַסְפּ
ָדה  ת זּו ָטָמנּו ִנְלְכּ ֶרֶשׁ ַחת ָעׂשּו ְבּ ַשׁ יׁשּוָעֶתָך: ָטְבעּו גֹוִים ְבּ ִבּ
יֹון  ע ִהָגּ יו נֹוֵקׁש ָרָשׁ ָפּ פַֹעל ַכּ ה ְבּ ט ָעָשׂ ָפּ ַרְגָלם: נֹוַדע ְיָי ִמְשׁ
י  ֱאלִֹהים: ִכּ ֵכֵחי  ְשׁ ּגֹוִים  ל  ָכּ אֹוָלה  ִלְשׁ ִעים  ְרָשׁ ֶסָלה: ָיׁשּובּו 
ְיָי  ָלַעד: קּוָמה  אַבד  ים תֹּ ֲעִנִיּ ְקַות  ִתּ ֶאְביֹון  ַכח  ִיָשּׁ ָלֶנַצח  לֹא 
יָתה ְיָי מֹוָרה ָלֶהם  ֶניָך: ִשׁ ְפטּו גֹוִים ַעל-ָפּ ַאל-ָיעֹז ֱאנֹוׁש ִיָשּׁ

ָלה: ה ֶסּ ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָמּ
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 תפילה לנשמות
קדושי צה"ל

וכוחות הביטחון
ַהרּוַח  יֵרי  ַאִדּ ַרֵאל,  ִיְשׂ ִגיּבֹוֵרי  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ַוֲאַחיֹוֵתינּו  ַאֵחינּו 
ם, ָהָעם ְוָהָאֶרץ,  ת ַהֵשּׁ ֶכם ַעל ְקדּוַשּׁ ַסְרֶתם ַנְפְשׁ ְמּ ַעׂש, ֶשׁ ְוַהַמּ
ֵעת  ְבּ חֹון,  ּוִביָטּ ַתְגמּול  ֲהָגָנה  ְפעּוּלֹות  ִבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ִמְלֲחמֹות  ְבּ
ְחָתרֹות  ַהַמּ לֹוֲחֵמי  ְוָכל  ירּוְתֶכם,  ֵשׁ ּוְבֵעת  ַתְפִקיְדֶכם  ִמיּלּוי 
י  ַמַעְרכֹות ָהָעם, ְוָכל ַאְנֵשׁ ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים ְוָכל ַהנֹוְפִלים ְבּ
י ַהּסֹוַהר  ֵתּ ָטָרה ְוֵשירּות ָבּ ְשׁ חֹון ַהִמּ יָטּ ְקִהיּלֹות ַהּמֹוִדיִעין, ַהִבּ
ִדיָנה.  ָרֵאל ְוִכינּון ַהְמּ ם ָלמּות ְלַמַען ְתקּוַמת ִיְשׂ ֵחיְרפּו ַנְפָשׁ ֶשׁ
ִנְרְצחּו  )לאמירה בטקס המרכזי בערב יום הזכרון  ְוָכל ִמי ֶשׁ

רֹור(.  ִחים ֵמִאְרגּוֵני ַהֵטּ ַרְצּ יֵדי ַהְמּ ָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה ִבּ ָבּ
טּוב ּוְבַרֲחִמים, ִיּקֹום ִנְקַמת  ים, ְבּ ָזכֹור ִיְזּכֹור ֶאְתֶכם ֱאלֹוִהים ַחִיּ
י ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום  תּוב: "ַהְרִנינּו גֹוִיים ַעּמֹו ִכּ ָכּ הֹור. ַכּ ַדְמֶכם ַהָטּ
יַהּ  ַיִגּ ְצָבאֹות  ם  ַהֵשׁ ַעּמֹו".  ַאְדָמתֹו  ר  ְוִכֶפּ ְלָצָריו  יב  ָיִשׁ ְוָנָקם 
ָתִמיד  ִיְהיּו  ַמִים  ַהָשּׁ ַשֲעֵרי  ֲעִמיַדְתֶכם,  ֵקץ  ְוָיִחיׁש  אֹוְרֶכם 
ב  נֹות ִמְבָטִחים. ִתְזּכּו ֵליֵשׁ ְכּ ְנִתיבֹות ּוְבִמְשׁ תּוִחים ִלְפֵניֶכם ִבּ ְפּ
ים  ְצרֹור ַהַחִיּ ִעם ַמְלֲאֵכי ָמרֹום. ִתְהיֶיָנה ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְצרּורֹות ִבּ

י ִמְלֶחֶמת ְיָי ִנְלַחְמֶתם. ֵאת ְיָי ֱאלֹוֵהיֶכם, ִכּ
ְתִחיַיּת  ֲחזֹון  ּוְבִקּיּום  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ַעִין  ְבּ ַעִין  ִלְראֹות  ה  ִנְזֶכּ
ּבּוִזי  ן  ֶבּ ְיֶחְזֵקאל  ִביא  ַהָנּ ַרֵאל  ִיְשׂ רֹוֵעה  ָלנּו  ָחָזה  ֶשׁ ִתים  ַהֵמּ
ה  ִהֵנּ ֱאלֹוִהים  ְיָי  ה-ָאַמר  "כֹּ תּוב:  ָכּ ַכּ ִמים  ַהָיּ ַלַאֲחִרית  ַהּכֹוֵהן 
י  ְברֹוֵתיֶכם ַעִמּ ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִקּ
ִפְתִחי  י ֲאִני ְיָי ְבּ ַרֵאל, ִויַדְעֶתם ִכּ ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְשׂ

י. ְברֹוֵתיֶכם ַעִמּ ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִקּ
י רּוִחי ָבֶכם ִוְחיִיֶתם ְוָנַתִתּ

ְחִתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ְוִהַנּ
ְרִתי י ֲאִני ְיָי ִדַבּ ִויַדְעֶתם ִכּ

יִתי ְנֻאם ְיָי". ְוָעִשׂ
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קדיש
קדיש נוסח אשכנז-ספרד 

ְבָרא  י  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ )ָאֵמן(.  א  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ׁש  ַדּ ְוִיְתַקּ ל   ַדּ ִיְתַגּ
יֵחּה  ְמִשׁ ִויָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתה  ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה, 
ֲעָגָלא  ָרֵאל ַבּ ית  ִיְשׁ י ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ )ָאֵמן(.  ְבּ

ּוִבְזַמן  ָקִריב  ְוִאְמרּו  ָאֵמן.
א: א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ר  ְוִיְתַהָדּ א  ְוִיְתַנֵשֹּ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתָפּ ח  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ַרְך   ִיְתָבּ
ִריְך הּוא )ָאֵמן( א ְבּ קּוְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ ה ְוִיְתָהָלּ ְוִיְתַעֶלּ

ְרָכָתא  ִבּ ל  ָכּ ִמן  ל(  ִמָכּ א  ּוְלֵעָלּ א )בעשרת ימי תשובה  ְלֵעָלּ
ָעְלָמא,  ְוִאְמרּו   ֲאִמיָרן  ְבּ ָחָתא  ְוֶנֱחָמָתא,  ַדּ ְבּ יָרָתא ּתּוְשׁ ְוִשׁ

ָאֵמן: 
ִיְשָֹרֵאל  ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  ים  ְוַחִיּ א  ַמָיּ ְשׁ ִמן  א  ַרָבּ ָלָמא  ְשׁ ְיֵהא  

ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְמרֹוָמיו הּוא  לֹום( ִבּ לֹום )בעשרת ימי תשובה ַהָשׁ עֶֹשֹה  ָשׁ

ל ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ַיֲעֶשֹה ָשׁ

קדיש נוסח עדות המזרח

י-ְבָרא ִכְרעּוֵתּה  ָעְלָמא ִדּ א )ָאֵמן( ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
)ָאֵמן(  יֵחּה   ְמִשׁ ִויָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה  ְוַיְמִליְך 
ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ַבּ ִיְשָֹרֵאל  ית  ֵבּ ְדָכל  י  ּוְבַחֵיּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחֵיכֹון  ְבּ

ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ַרְך  ִיְתָבּ א,  ָעְלַמָיּ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  א  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ְיֵהא  
ה  ְוִיְתַעֶלּ ר  ְוִיְתַהָדּ א  ְוִיְתַנֵשֹּ ְוִיְתרֹוֵמם  ַאר  ְוִיְתָפּ ח  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ
ְרָכָתא  ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא )ָאֵמן( ְלֵעָלּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ ְוִיְתַהָלּ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֶחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא ֻתּ ְוִשׁ

ְוֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה  ְוָשָֹבע  ים  ַחִיּ ַמָיא,  ְשׁ ִמן  א  ַרָבּ ָלָמה  ְשׁ ְיֵהא 
ְוֵריַוח  ָרה,  ְוַכָפּ ּוְסִליָחה  ּוְמִחיָלה  ה  ּוְגֻאָלּ ּוְרפּוָאה  יָזָבא  ְוֵשׁ

ָלה  ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוַהָצּ

ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  ַרֲחָמיו  ְבּ הּוא  ְמרֹוָמיו.  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה  
ל ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוַעל ָכּ

ש
די

ק
|   

ים
קס

לט
ה 

רכ
 ע

 |  
ון 

כר
הזי

ם 
יו

7 
ד 

מו
ע



אל מלא רחמים –
חללי מערכות ישראל

ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ְמּ ַבּ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 
ְוִגיּבֹוִרים  ְטהֹוִרים  ים,  ְקדֹוִשׁ ַמֲעלֹות  ְבּ ִכיָנה,  ַהְשּׁ ְנֵפי  ַכּ ַעל 
זֹוַהר ָהָרִקיע ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ְלִנְשמֹות ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות  ְכּ
ְפעּוּלֹות ֲהָגָנה, ַתְגמּול  ָרֵאל, ִבּ ִמְלֲחמֹות ִיְשׂ ְפלּו ְבּ ָרֵאל, ֶשָנּ ִיְשׂ
ְוֶשֵחיְרפּו  ירּוָתם,  ֵשׁ ּוְבֵעת  ַתְפִקיָדם  ִמיּלּוי  ֵעת  ְבּ חֹון,  ּוִביָטּ
ַמַעְרכֹות  ֱאלֵֹהי  ּוְבֶעְזַרת  ם.  ַהֵשּׁ ת  ְקדּוַשּׁ ַעל  ָלמּות  ם  ַנְפָשׁ
ת ָהָאֶרץ  ִדיָנה ְוִלְגאּוַלּ ה ְוַהְמּ ָרֵאל, ֵהִביאּו ִלְתקּוַמת ָהאּוָמּ ִיְשׂ

ְוִעיר ָהֱאלִֹהים.
)לאמירה בטקס המרכזי בערב יום הזכרון  ּוְלָכל ִמי ֶשִנְרְצחּו 

רֹור( ִחים ֵמִאְרגּוֵני ַהֵטּ ַרְצּ יֵדי ַהְמּ ָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה, ִבּ ָבּ
ֵעֶדן  ַגן  ְבּ מֹוֵתיֶהם,  ִנְשׁ ְלִעיּלּוי  ִלים  ְלּ ִמְתַפּ ֶשָאנּו  ֲעבּור  ַבּ
ָנָפיו  ְכּ ֵסֶתר  ְבּ ַיְסִתיֵרם  ָהַרֲחִמים  ַעל  ַבּ ָלֵכן,  ְמנּוָחָתם.  ֵהא  ְתּ
הּוא  ה'  מֹוֵתיֶהם,  ִנְשׁ ֶאת  ים  ַהַחִיּ ְצרֹור  ִבּ ְוִיְצרֹור  ְלעֹוָלִמים 
בֹוָתם ְוַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ  ְכּ ָשלֹום ַעל ִמְשׁ ַנֲחָלָתם, ְוָינּוחּו ְבּ

ִמין, ְונֹאַמר ָאֵמן.  ַהָיּ
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ַהְצִבי ִיְשָׂרֵאל
מֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים: ָרֵאל ַעל ָבּ ִבי ִיְשׂ  ַהְצּ

ְקלֹון  חּוצֹות ַאְשׁ רּו ְבּ ׂ ַבְשּ ידּו ְבַגת ַאל ְתּ ִגּ  ַאל ַתּ
ים  ִתּ ִלְשׁ נֹות ְפּ ַמְחָנה ְבּ ְשׂ ן-ִתּ  ֶפּ

נֹות ָהֲעֵרִלים: ֲעלְֹזָנה ְבּ ן-ַתּ  ֶפּ
ֵדי ְתרּומֹת  ַע ַאל-ַטל ְוַאל-ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְשׂ ְלבֹּ  ָהֵרי ַבִגּ

ּבֹוִרים  ם ִנְגַעל ָמֵגן ִגּ י ָשׁ  ִכּ
ֶמן: ָשּׁ יַח ַבּ ִלי ָמִשׁ אּול ְבּ  ָמֵגן ָשׁ
ּבֹוִרים  ם ֲחָלִלים ֵמֵחֶלב ִגּ  ִמַדּ

ת ְיהֹוָנָתן לֹא ָנׂשֹוג ָאחֹור   ֶקֶשׁ
אּול לֹא ָתׁשּוב ֵריָקם:  ְוֶחֶרב ָשּ

יֶהם  ַחֵיּ ִעיִמם ְבּ ֱאָהִבים ְוַהְנּ אֹול ִויהֹוָנָתן ַהֶנּ  ָשׁ
 ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו 

ֵברּו: ִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָגּ ָשׁ  ִמְנּ
ֶכיָנה  אּול ְבּ ָרַאל ֶאל-ָשׁ נֹות ִיְשׂ  ְבּ

ִני ִעם-ֲעָדִנים  ֶכם ָשׁ ְשׁ ְלִבּ  ַהַמּ
ֶכן: ֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְלבּוְשׁ  ַהַמּ

ְלָחָמה  תֹוְך ַהִמּ ִרים ְבּ  ֵאיְך ָנְפלּו ִגבֹּ
מֹוֶתיָך ָחָלל:  ְיהֹוָנָתן ַעל-ָבּ

י ְמאֹד   ַצר-ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָתּ ִלּ
ים:  ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִשׁ

ֵלי ִמְלָחָמה.  ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ַויֹאְבדּו ְכּ

שמואל ב', א', יט-כז
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דברים בשם אומרם
אנו נוטעים יער ועוד ניטע הרבה יערות לקיים משאלתם ורצונם של הלוחמים 
אשר מסרו נפשם על שחרור מולדתם, ובניינה, למען יוכל עם ישראל כולו, 

על כל גלויותיו, לשוב לארצו קוממיות ולחיות בה חיי חירות ורָוחה.
אך לא ביער-עצים אשר ניטע ולא במצבת-אבנים אשר נבנה ייחקק ויישמר 
זכר הגיבורים אשר נפלו על גאולת עמם ומולדתם. בלב העם היהודי, בלב כל 
בני-ישראל בדורנו-אנו ועד סוף כל הדורות, יחיה זכר הגבורה והתפארת של 

הגיבורים אשר העזו ויכלו...
היחיד  הנאמן  המקום  זה  האומה,  בנשמת  לעד  יעמדו  אלה  מעשי-גבורה 
שישמור זכר גיבורינו. ידעתי שכל זה אל ישקיט ולא יפחית הכאב והיגון של 
הבנים  ולהחיות  להחזיר  יכול  אינו  ישראל  עם  והאבות השכולים.  האמהות 
והבנות היקרים שנפלו, ואין בכוחו לגמול האבידה ולרפא שברה. אך יודע אני 
שלא רק אבל עמוק שוכן בלבכם אלא גם רגש גאון ואהבה, והעם היהודי כולו 
שותף לרגשות אלה. יקר הבנים אשר נפלו נתן לעמנו מולדתו ועצמאותו, 

ותפארת גבורתם תעמוד לעד.
על  ראשו  העם  ירכין  אתכם  יחד  האלה.  הגיבורים  זכר  ייחקק  העם  בלב 

קבריהם, יחד אתכם ישא זכרונם וישמור אותו לנצח.

דוד בן-גוריון
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"אין אנו בונים שערי ניצחון, ואין לנו היכולת גבורה. אין כמונו היודעים כי 
מלחמות, אפילו הסתיימו בנצחון, הן מסע ארוך אל הכאב והשכול.

הארץ הזו ידעה סבל רב במלחמות וביניהן, פניה חרושים בקמטים של כאב. 
יתד,  כאן  לתקוע  הזכות  תמורת  יקר  מחיר  לשלם,  מוסיפים  ואנו  שילמנו, 

לבנות כאן בית.
ואיך אנו גומלים לאותה חבורה גדולה ומופלאה של נערים ונערות, ששילמו 
את המחיר היקר תמורת קיומנו כאן? אין תגמול. המעט שאנו, החיים, יכולים 

לגמול לחברינו המתים הוא הזיכרון, ההולך אחריהם ואיתנו".

יצחק רבין
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יש לנו מונח טעון משמעות וטעון מטען היסטורי רב וזהו המונח "זיכרון". 
זיכרון מלווה את עמנו מאז היותו עם, ועל זיכרון נאמרו דברים רבים וגדולים...

הזיכרון הוא, אם כן, שיטה שהונחלה מדור לדור, הוא תמרור לעתיד...
"זכור" הוא הזיכרון היכול להיות בלב. אבל לא די בזיכרון שבלב.

לכן על יד "זכור" באה תמיד אזהרה – "לא תשכח".
לא תשכח היא התראה נגד שכחת הלב.

יש לקרוא ולבטא ולהגיד ולומר את דברי הזיכרון, ולא די באי שכחה שבלב.

יתרה מזו, הזיכרון לא מתמצה רק באי-שכחה ובאמירה בפה,
אלא גם בעשייה.

"וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם"-
ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה.

יש איפוא מקום גם להעמיד דברים שרואים אותם.
אבל גם להיפך: כל המעשים נתלים בזכירה...

היקרים  שאין  הוא,  הנופלים  קרובי  משפחת  כל  את  המאחד  האחד  הדבר 
נשכחים מליבם... אבל הזיכרון צריך להיות חלקו של הכלל!

ימי  מאז  הנופלים,  הלוחמים  לכל  המשותפת  במשמעות  מתבטא  הזיכרון 
המאבק, ימי המאורעות, בכל המלחמות, ללא הבדל השקפות ודעות, והיא 

עמידה והתגוננות בעד עמנו וערינו וישובינו.
יום  עד  חייהם  ובדרך  בדעותיהם  חלוקים  היו  מלא,  בפה  נודה  לזה,  מעבר 

מותם.

ובכוח זיכרון זה אפשר להביא גם היום להבלטת המאחד את רוב חלקי האומה, 
גם בארץ וגם מחוצה לה.

המאחד את הנופלים במלחמתם חייב להמשיך ולאחד את החיים...
כל זיכרון חייב לבטא רק את העיקר והמשותף והמלכד.

והעיקר המשותף הוא הנכונות לעמידה ולהתגוננות בכל התנאים.
את זה קיימו בנפשם, ואת הנכונות הזו אנחנו מוכרחים ורוצים-

ואני חושב שרובנו רוצים- לקיים ולחנך לקראתה
גם את ילדינו ויקירינו ולהקנותה להם...

פרופ' אפרים אלימלך אורבך
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העם היהודי לא הנציח מעולם את גיבוריו משדות הקרב.
נצחונות. היכן הוא החג לזכר הנצחונות של  לנו הרבה מלחמות, הרבה  היו 

יהושוע בן נון? של דוד המלך?
המסורת  ידי  על  נעטף  הוא  אך  החשמונאים,  נצחונות  לזכר  החנוכה,  חג 
היהודית בעטיפה של ניסים: נס פך השמן, נס חנוכת המזבח. אין אנחנו נוטים 

לקדש ולקבוע הנצחות על מעשי גבורה פיזיים.
אבל ערכים רוחניים- אותם אנו חייבים להעלות על הכתב, מפני שרק על ידי 
כך נוכל להפוך את הגבורים לבלתי-חולפים, בלתי-מתכלים. הזמן עובר,אבל 
מביאים  שנה  וכל  יום  כשכל  נצחיים,  לערכים  הזמן  את  לתרגם  אפשר 

בעקבותיהם ערכים ומעשים אשר העם כולו חי על פיהם.
זוהי ההנצחה הגדולה ביותר.

אם העם יתחנך לאור הערכים הללו, לא יהיה צורך כלל ביום הזיכרון.

הרב שלמה גורן
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ל ָהַאֲהָבה.  דֹול ֶשׁ יעּו ַלּקֹוְנֶצְרט ַהָגּ  ֵהם לֹא ַיִגּ
ִהְתַגְלְגלּו ׁשּוב ְוׁשּוב  חּוקֹות, ֶשׁ ֵסטֹות ְשׁ יִלים ְוַהְצִליִלים ִמָקּ ֵהם ָלְמדּו ֶאת ַהִמּ

ְלקּו, ּוְנָערֹות  ָמה, ָהאֹורֹות ִיָדּ ֲעֶלה ַלָבּ ַהָלֲהָקה ַתּ ֶשׁ ים ֲעֵייִפים. ָאַבל ְכּ ֵטייִפּ ְבּ
ם. ואר יֹוִנים ָלָבן – ֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ יָער ִיְזְקפּו ַצָוּ  ַרּכֹות-ֵשׂ

ידּו ָלה: "ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך".   ֵהם לֹא ַיִגּ
ְיָלה,  ִחיְסיֹון ַהָלּ יִלים, ְבּ ְרְגלּו ֶאת ַהִמּ  ׁשּוב ְוׁשּוב ִתּ

ירּוִתים ְצָבִאִיים ְמִריֵחי ִליזֹול.  ֵשׁ בּורֹות ְבּ  מּול ַמְראֹות ְשׁ
ר.  ַחת ַלָכּ 'יְנס, ֵהִניחּו ְתמּונֹות ַמֲחזֹור ִמַתּ פּו ֶאת ַהִגּ ְפְשׁ ֲחרּו חּוְלָצה, ִשׁ ֵהם ָבּ

יִלים.   יד ָלּה ֶאת ַהִמּ ָבר ַיִגּ הּו ַאֵחר ְכּ  ֲאָבל ִמיֶשׁ
ם.  ֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ

 ֵהם לֹא ִיְתַחְתנּו ְלעֹוָלם.

לֹא ִיְהיּו ָלֶהם ְיָלִדים.
ם.  ַמע ִצְווַחת ַהַחִיים ָהִראׁשֹוָנה, ֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ יָשּׁ ִתּ ֶשׁ הֹוב. ְכּ ר ַהָצּ ְדָבּ יּול ָהָארֹוְך ֶאל ַהִמּ ֵהם לֹא ִייְסעּו ַלִטּ

ים ְנָחִשׁ ים ִכּ ִמיִשׁ ִליְנג ַהְגּ ַחְבֵלי ַהְסֶנְפּ
עּוֶטֶרת  יָטַרת ָהֵעץ ַהְמּ דּוָרה לֹא תּוְדָלק. ִגּ ְטָען. ַהְמּ א-ַהִמּ לּו ֶאל ַתּ לֹא ְיֻגְלְגּ

ֵלף,  יָשׁ ְסִטיֵקִרים לֹא ִתּ  ִבּ
ִני. ִית ַהֵשּׁ ח ֶאת  ַהַבּ ַכּ ְוַאף ֶאָחד לֹא ִיְשׁ

ְתאֹוִמי ְלאֹוֵרְך ָנִקיק ָצר, יָטפֹון ִפּ ְלֵגל ִשׁ ִיְתַגּ ּוְכֶשׁ
ם.  ֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ

חֹול ְלֶטֶלפֹון ָאפֹור ְרט ָכּ ֵהם לֹא ִיְנֲעצּו ֶטֶלַכּ
לֹא.  יעּו, ְולֹא יֹוִדיעּו ֶשׁ ַיִגּ  ְולֹא יֹוִדיעּו ֶשׁ

ֶסֶדר,  ַהּכֹול ְבּ ְקרּו ֶשׁ  ֵהם לֹא ְיַשׁ
ֶסף, ּתֹוָדה ִאָמא.  יק ֶכּ ֵיש ָלֶהם ַמְסִפּ לּום, ֶשׁ לֹא ָצִריְך ְכּ  ֶשׁ

כֹוִנית. ל ַהְמּ ִאירּו ָלֶהם  ֶאת ַהַמְפֵתחֹות ֶשׁ ל, ַיְשׁ ת, ִמתֹוְך ֶהְרֵגּ ָבּ ַשׁ ְבּ
ם.  ֲאָבל ֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ

ָלֶהם... ִעים ֶשׁ ֻרָבּ י ָהֶאֶבן ַהְמּ ׁשּו ֶאת ַמֵדּ ַתְחְררּו. ַעד עֹוָלם ִיְלְבּ ֵהם לֹא ִיְשׁ
קּו"ם,   יַע ַלָבּ ָלֶהם ַיִגּ דּוד ֶשׁ  ַהְגּ

 ַיְחִזיר ִציּוד, 
ל ְתעּוָדה ּוְטִפיָחה.  ְיַקֵבּ

ם.   ְוֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ

ֵהם לֹא ִיְלְמדּו.
אּוִניֵבְרִסיָטה. יָבה, לֹא ָבּ ְיִשׁ ל ַהַחִיים, לֹא ַבּ ַפקּוְלָטה ֶשׁ לֹא ַבּ

ָעמּוד 120. תּוַח ְבּ ִמיד ָפּ ֵאר ָתּ ִדידּות" ִייָשׁ נֹות ְבּ "ֵמָאה ְשׁ
ְהֵיה ַאלּוַפת ַהְמִדיָנה. ַלִים ַלֶנַצח ִתּ יָת"ר ְירּוָשׁ ֵבּ

ל ּפֹוִליֵקר לֹא ֵייֵצא ַעד ֵקץ ַהדֹורֹות ּכּוָלם.  א ֶשׁ ְקִליט ַהָבּ  ַהַתּ
ַעת,  ָבִרים עֹוד ֵיש ָלֶהם ַלַדּ ה ְדּ ְך ַהְרֵבּ ל-ָכּ  ָכּ

ִעיָקר ַעל ַעְצָמם,   ְבּ
ם.   ֲאָבל ֵהם לֹא ִיְהיּו ָשׁ

ִמיד ּכֹוְתִבים ִמי ָהיּו.  ֶהם ֵמִתים, ֲאַנְחנּו ָתּ ֶשׁ  ְכּ
ָבר לֹא ִיְהיּו. ְכּ ְגָלל ִמי ֶשּ ֵאב ָהֲאִמיִתי הּוא ִבּ ֲאָבל ַהְכּ

יאיר לפיד
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ִיְזכֹר ַלּלֹוֲחִמים
ר ַאִחים ְוֵרִעים,  ִנְזכֹּ

נּו ר ַיַחד ָיְצאּו ִעָמּ  ֲאֶשׁ
ְפֻלּגֹות ַהּלֹוֲחִמים.  ִבּ

ה לא ָיׁשּובּו עֹוד.  ֲאַנְחנּו ָחַזְרנּו ְוֵהָמּ
ה נֹוְתרּו ְטפּו ְוָחְזרּו ֵהָמּ ים ָעלּו, ָשׁ ִלּ ים-ַגּ ִלּ  ַגּ

 ַעל חֹוף ֵאין-ׁשּוב.
ים, ָנִאים ּוְתִמיִרים  ְצִעיִרים ָיְצאּו ַוֲחֻסִנּ

ם ָהעֹוֶפֶרת, יַגָתּ ׂ ִהִשּ ֶדה, ַעד ֶשׁ ׂ ֶצַמח ַהָשּ  ְכּ
ֶות ְקָטלּום.  ּוְרִסיֵסי ַהָמּ

דֹות, ׂ ָשּ ְמטּו ְוָנְפלּו ַבּ  ִאיׁש ַאַחר ִאיׁש ִנְשׁ
ל ָאב ִליָלָדיו, ן ְלִאּמֹו, ָכּ ל ֵבּ  ָכּ

ל ָהָאֶרץ. ל אֹוֵהב ְלאֹוֲהָביו – ְמלֹא ָכּ  ָכּ
ים ל ְצִעיִרים ֲחֻסִנּ ֻלּגֹות ּוְגדּוִדים ֶשׁ  ְפּ

ֶדה – ׂ ֶצַמח ַהָשּ  ּוְתִמיִרים ְכּ
ים ְולא ִלְכָלָיה, ְלַאֲהָבה, ַלֲעבֹוָדה,  ְלַחִיּ

ָאֶרץ. לֹום ָבּ ת ָשׁ ְרַכּ  ְלִחּיּוב – ָלֵתת ִבּ
ר ֶאת ַהּנֹוְפִלים, ְך ִנְזכֹּ  ָכּ

ה ַהּיֹום. נּו פֹּ ר ֵאיָנם ִעָמּ  ֲאֶשׁ

 ס. יזהר
הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם
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ֵאין ָלנּו ַחָיִּלים ַאְלמֹוִנים  
ל ָהַאְלמֹוִני, ֵאין ָלנּו ֶקֶבר ַהַחָיּ

יַח ֵזרֹו רֹוֶצה ְלַהִנּ ִמי ֶשׁ
ָצִריְך ְלָפֵרק ֶאת ֵזרֹו

ָקם ָרִחים ּוְלַחְלּ ה ְפּ ְלַהְרֵבּ
ְלָעִלים ּוְלַפְזָּרם.

ְיָתה ִבים ַהַבּ ִתים ָשׁ ְוָכל ַהֵמּ
מֹות, ם ֵשׁ ּוְלֻכָלּ

ם ְלָך, יֹוָנָתן ַגּ
ה ָתּ יֹוָמן ַהִכּ ְמָך ְבּ ר ִשׁ ְלִמיִדי, ֲאֶשׁ ַתּ

ִתים. יַמת ַהֵמּ ְרִשׁ ְמָך ִבּ ִשׁ ְכּ
ָהִייָת, ְלִמיִדי ֶשׁ ַתּ

ָהִייָת, ם ֶשׁ ַעל ֵשׁ ַבּ
ְמָך. ַעל ִשׁ ַבּ

ָך י ִאְתּ ְבִתּ ַאֲחרֹוָנה ָיַשׁ ָבּ
ֶדֶרְך ֶהָעָפר ז ְמכֹוִנית ְבּ ַאְרָגּ ְבּ

ִדי. ָאָבק ְלַיד ַעִין ֶגּ
ִהְתרֹוֵמם ֵמֲאחֹוֵרינּו

ְולֹא ָרִאינּו ֶאת ֶהָהִרים.
ִריְך ָצּ יר ֶאת ָמה ֶשׁ ָאָבק ִהְסִתּ

ִנים לֹׁש ָשׁ ָהָיה ִלְקרֹות ָשׁ
ו. ן: ַעְכָשׁ ְלַאַחר ִמֵכּ

ירּו אֹותֹו, א ִהִכּ לֹּ ה ֶשׁ ם ֵאֶלּ א, ַגּ ָאָנּ
ם ַאַחר מֹותֹו, ֶאֱהבּו אֹותֹו ַגּ

ו ָחָלל, ֶאֱהבּו אֹותֹו: ַעְכָשׁ
ּצּוָרתֹו – צּוָרתֹו ָמקֹום ֵריק ֶשׁ

מֹו. מֹו – ְשׁ ּוְשׁ

יהודה עמיחי
הזכויות שמורות ל-שוקן הוצאה ולאקו"ם
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ִמְסַדר ַהּנֹוְפִלים
ר ְדָבּ ֵפָלה, ִמן ַהִמּ ִאים ֶמן ֶהָהִרים, ִמן ַהְשּׁ ֵהם ָבּ

ר.  ְסָדּ ִבים ֶאל ַהִמּ ִנים, ֵעיַנִים – ּוִמְתַיְצּ מֹות, ָפּ ִאים- ֵשׁ ֵהם ָבּ
זּוִפים ְבִרי, ֲחָזִקים ּוְשׁ ַצַעד ַגּ ִאים ְבּ ֵהם ָבּ

רּוִפים ׂ ְנִקים ַהְשּ ִקים ּוִמן ַהַטּ ֻרָסּ טֹוִסים ַהְמּ ֵהם יֹוְצִאים ִמּתֹוְך ַהְמּ
ֶשר  ָעלֹות ַהֶקּ יּונֹות ּוִמּתֹוְך ְתּ ָלִעים, ַמֵעֶבר ַלִדּ ֵהם ָקִמים ַמֲאחֹוֵרי ַהְסּ

ֶשר  ֶנּ ים ַכּ ְנֵמִרים ְוַקִלּ ֲאָריֹות, ַעִזּים ַכּ יּבֹוִרים ָכּ ִגּ
ל ַמְלָאִכים ין ׁשּורֹות ֶשׁ ְוֵהם עֹוְבִרים ֶאָחד ֶאָחד ֵבּ

ָרִחים אָרם ְפּ ים ְועֹוְנִדים ַעל ַצָוּ ִקּ ֲאִכיִלים אֹוָתם ַמְמַתּ ַהַמּ
ֵמִחים ם ְשׂ ָלּ ֶהם ְוֵהם ֻכּ יט ָבּ ַוֲאִני ַמִבּ

ִלי, ֵאֶלה ָהַאִחים ֵאֶלה ָהַאִחים ֶשׁ

חֹורֹות ּוְכֻחּלֹות ְוחּומֹות ים ֶזה ֶאת ֶזה, ַעיַנִים ְשׁ וְגִשׁ ְוֵהם פֹּ
מֹות ְוֵכִלים ּוְמקֹומֹות יִרים ֶזה ָלֶזה ֵשׁ ְוֵהם ַמְזִכּ

ּומֹוְזִגים ֶזה ָלֶזה ִסיְפֵלי ָקֶפה ְוַתה
יַפק– ֵהי!  ְקִריאֹות: ִכּ ְתאֹם ַיַחד ִבּ ּוִמְתָפְרִצים ִפּ

ָהל ָהַרב ֵרִעים ִויִדיִדים ָקּ ְוֵהם ּפֹוְגׁשים ַבּ
ִדים ֶכם ַהּטּוָרִאים ְוטּוָרִאים לֹוֲחִצים ָיד ַלְמַפְקּ דים טֹוְפִחים ַעל ְשׁ ְוַהְמַפְקּ

ִים ַפּ יָרה ּומֹוֲחִאים ַכּ ִשׁ ְוֵהם ּפֹורִצים ְבּ
ֵבי ַהָשַמִים ל יֹוְשׁ ֲעלּות ָכּ ִהתַפּ יִבים ָלֶהם ְבּ ּוַמְקִשׁ

ה ִנְמֶשֶכת יֹום ָוַלְיָלה, יֹום ָוַלְיָלה  ִגיָשׁ ְוַהְפּ
ָכזֹאת לֹא ָהְיָתה עֹוד ְלַמְעָלה י ֲחבּוָרה ֶשׁ ִכּ

ִרים ּבֹוִכים ְתאֹם שֹוְמִעים ֵהם קֹולֹות ֻמָכּ ְוָאז ִפּ
ים, ִשׁ א, ֶאל ַהָנּ א ְוִאָמּ יָתה ֶאל ַאָבּ יִטים ַהַבּ ְוֵהם ַמִבּ

ַהְיָלִדים ְוָהַאִחים ּוְפֵניֶהם ּדֹוְממֹות ְוֵהם עֹוְמִדים ְנבֹוִכים
הו ֵמֶהם לֹוֵחׁש: ְסִליָחה, ֲאָבל ָהִיינּו ֻמְכָרחים ְוָאז ִמיֶשׁ

ָרבֹות ְוָכֵעת ָאנּו ָנִחים ְקּ ְחנּו ַבּ ִנַצּ
ה ָהַאִחים. י, ַאֶלּ ִלּ ה ָהַאִחים ֶשׁ ֵאֶלּ

ֵניֶהם ְוָכָכה ַהם עֹוְמִדים ְוָהאֹור ַעל ְפּ
יֵניֶהם ְוַרק ֱאלִֹהים ְלַבדֹו עֹוֵבר ֵבּ

ְציֵעֶהם ק ֶאת ִפּ ֵעיָניו הּוא ְמַנֶשּׁ ּוְכֶשּדָמעֹות ְבּ
ָבִנים קֹול רֹוַטט ְלַמְלָאָכיו ַהְלּ ְוהּוא אֹוֵמר ְבּ

ִנים.  ה ָהָבּ ִנים שלי / ֵאָלּ ה ַהָבּ ֵאְלּ

חיים חפר
הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם
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ַמַגׂש ַהֶכֶסף
ִנים...  בּולֹות ֲעֵשׁ ּה ַעל ְגּ ַעְמֵעם ְלִאָטּ ַמִים אֹוֶדֶמת ְתּ קֹט. ֵעין ָשׁ ְשׁ ... ְוָהָאֶרץ ִתּ

ֲעמֹד – ְקרּוַעת ֵלב ַאְך נֹוֶשֶמת...   ה ַתּ  ְוֻאָמּ
ִני... ס ָהֶאָחד ֵאין ֵשׁ ל ֶאת ַהֵנּ  ְלַקֵבּ

קּום ְלמּול ַסַהר ְוָעְמָדה, ֶטֶרם-יֹום, עֹוָטה ַחג ְוֵאיָמה.  ּכֹון. ִהיא ָתּ ֶקס ִתּ ִהיא ַלֶטּ
ֶגד ֵיְצאּו    - ָאז ְמֶנּ

 ַנֲעָרה ָוַנַער 
ה.  ְוַאט-ַאט ִיְצֲעדּו ֵהם ֶאל מּול ָהֻאָמּ

י חֹול ַוֲחגֹור, ְוִכְבֵדי ַנֲעַלִים,   לֹוְבֵשׁ
ִתיב ַיֲעלּו ֵהם  ָנּ  ַבּ

 ָהלֹוְך ְוַהֲחֵרׁש.
ִים  ַמּ ם, לֹא ָמחּו עֹוד ַבּ ְגָדּ  לֹא ֶהֱחִליפּו ִבּ
ֶרְך ְוֵליל ַקו-ָהֵאׁש. בֹות יֹום-ַהֶפּ  ֶאת ִעְקּ

ְרּגֹוַע,  ִלי ֵקץ, ְנִזיִרים ִמַמּ  ֲעֵיִפים ַעד ְבּ
ים - -   ְונֹוְטִפים ַטְלֵלי ְנעּוִרים ִעְבִרִיּ

ׁשּו  ַנִים ִיְגּ ם ַהְשׁ  דֹּ
 ְוָעְמדּו ִלְבִלי-נֹוַע.

ים ֵהם אֹו ִאם ְירּוִיים.  ְוֵאין אֹות ִאם ַחִיּ

ם? ַמע ָוֶקֶסם, ְוָאְמָרה: ִמי ַאֶתּ טּוַפת ֶדּ ה, ְשׁ ַאל ָהֻאָמּ ְשׁ ָאז ִתּ
ַנִים, ׁשֹוְקִטים,   ְוַהְשּׁ

ֶסף  ׁש ַהֶכּ  ַיֲענּו ָלּה: ֲאַנְחנּו ַמַגּ
ָנה ְמִדיַנת-ַהְיהּוִדים. ָעָליו ָלְך ִנְתּ  ֶשׁ

ְך יֹאְמרּו. ְוָנְפלּו ְלַרְגָלּה עֹוְטֵפי-ֵצל.   ָכּ
ָרֵאל... תֹוְלדֹות ִיְשׂ ר ְבּ ָאר ְיֻסַפּ ְוַהְשּׁ

 נתן אלתרמן
הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם
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ְתִחָלה ּבֹוִכים
ה ּבֹוִכים. ִחָלּ ְתּ

ן. ִכי ִמְתַאֵבּ ְך ַהֶבּ ַאַחר-ָכּ
ָבר ֶאָחד ְוָיִחיד: ְך זֹוְכִרים ָדּ ַאַחר-ָכּ

ן. ֶאת ְנִפיַלת ַהֵבּ

ָבר. ְוֵאין אֹוְמִרים ָדּ
ָמע. ם ְוַעל ַמה-ִנְשׁ ֶשׁ ִרים ַעל ֶגּ אֹו ְמַדְבּ

הּו הּו עֹוד. ְועֹוד ַעל ַמֶשּ ְוַעל ַמֶשּ
ְשַמע. ה לֹא ִתּ ין כֹּ ן ֵבּ ְוָהאֶֹזּ

ְוׁשֹוְתִקים.
א. ְויֹוְשִבים. ֵסּ ְוָקִמים ִמן הַכּ

ְוָקִמים. ְוׁשּוב.
ָבר ֶאָחד ְוָיִחיד:  ְויֹוְדִעים ָדּ

לֹא ָיׁשּוב.

אברהם חלפי 
הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם
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ַהַחָיִּלים ַהְצִּעיִרים 
ֶשֵׁמתּו

רּו,  תּו לֹא ְיַדְבּ ֵמּ ִעיִרים ֶשׁ ִלים ַהְצּ ַהַחָיּ
ַמע קֹוָלם  ּוְבָכל זֹאת ִיָשּׁ

ִהְדִמימּו:  ים ֶשׁ ִתּ ֲחַלל ַהָבּ ַבּ
ילֹות,  ֵלּ ֲעָדם ַבּ ֶרת ַבּ ַדֶבּ ה, ַהְמּ ֵיׁש ָלֶהם ּדּוִמָיּ

ּוְבַהּכֹות ָהאֹוְרלֹוִגין. 
ֵהם אֹוְמִרים: 

ְצִעיִרים ָהִיינּו ָוַמְתנּו - 
ִזְכרּונּו! 

ֵהם אֹוְמִרים: 
ר ָיכְֹלנּו,  ָכל ֲאֵשׁ ינּו ְכּ ָעִשׂ

ה  ֲעֶשׂ ַלם ַהַמּ ַאְך ִאם לֹא ֻיְשׁ
ינּו.  לֹא ָעִשׂ ְוָהָיה ְכּ

ֵהם אֹוְמִרים: 
נּו ֵהן,  ָלּ ִמיתֹוֵתינּו לֹא ֶשׁ

ֶכם,  ָלּ י ִאם ֶשׁ ִכּ
ֲעׂשּו ֵמֶהן -  ר ַתּ ַוֲאֶשׁ

ָמָען.  ַרק הּוא ִיְהֶיה ַמְשׁ
ֵהם אֹוְמִרים: 

ינּו ּוִמיתֹוֵתינּו  ִאם ַחֵיּ
לֹום ּוְלתֹוֶחֶלת ַאֶחֶרת,  נֹוֲעדּו ְלָשׁ

ְוא -  אֹו ָחִליָלה ָהיּו ַלָשּׁ
לֹא נּוַכל עֹוד לֹוַמר. 

ִבים לֹוַמר זֹאת!  ם ַהַחָיּ ַאֶתּ

ֵהם אֹוְמִרים: 
ינּו ָלֶכם ֶאת ִמיתֹוֵתינּו,  ה ִצִוּ ִהֵנּ

ָמָען:  נּו ָלֶהן ֶאת ַמְשׁ ְתּ
לֹום ֱאֶמת,  ְלָחָמה ּוְשׁ נּו ָלֶהן ֵקץ ְלִמּ ְתּ

חֹון ַהּגֹוֵמר ִמְלָחמֹות  נּו ָלֶהן ִנָצּ ְתּ
לֹום.  ה ָשׁ ְועֹוֶשׂ

ָמָען.  נּו ָלֶהן ֶאת ַמְשׁ ְתּ
י ְצִעיִרים ָהִיינּו -  ִכּ

אֹוְמִרים ֵהם. 
ַמְתנּו - 

ים! ם ַהַחִיּ ִזְכרּונּו, ַאֶתּ

ארצ'יבלד מקליש 
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ִנְשָאָרה ְתמּוָנה
ֵתף...  ַהָכּ ַעל  ָהרֹוֶבה  ָהרֹאׁש...  ַעל  ה  ְסָדּ ַהַקּ ִעם  ים...  ַמִדּ ְבּ הּוא  מּוָנה.  ְתּ ֲאָרה  ִנְשׁ
ִזית...  ְרָכּ ַהֶמּ ֲחָנה  ַתּ ַבּ יָקה  ִשׁ ַהְנּ ּיּוס...  ַהִגּ ת  ַכּ ִלְשׁ ְבּ ֵרָדה  ַהְפּ  / בֹוהֹות...  ַהְגּ ֲעַלִים  ַנּ ַבּ
ֲאלּוְנָקה  א  נֹוֵשׂ ָחֵצר...  ֶבּ ֶלב  ַהֶכּ ִעם   / ְלִהְתָראֹות  ד  ַהָיּ ִנְפנּוף  ֵמַהֲחֵבָרה...  ַרח  ַהֶפּ
ה...  ְרָגּ ל ַדּ ך ְמַקֵבּ ה... / ְוַאַחר ָכּ ְמָתּ ע ַהֻכּ ַמַסּ ך ְבּ ָיּם... ְוַאַחר ָכּ ִאּמּון... ִעם ַהֲחֵבִרים ַבּ ָבּ
 / ה...  ָטּ ִמּ ַבּ ֵסֶפר  ְוקֹוֵרא  ו...  ַהַקּ ֶאל  ְועֹוֶלה  ת...  ָבּ ַהַשּׁ ְלַחן  ֻשׁ ְלַיד  א  ַסָבּ ִעם  ב  ְויֹוֵשׁ
א...  ֵסּ ַהִכּ ַעל  ְזרּוִקים  ים  ִדּ ְוַהַמּ ָלְרִגיָלה...  ְוחֹוֵזר  ָעה...  ַהַהָסּ ַתֲחַנת  ְבּ ין  ּוַמְמִתּ
ֶקט.  ָצרֹות. ַהֶשּׁ ים ַהְקּ ִלּ ֶלת. ַהִמּ ִפיָקה ַעל ַהֶדּ ְדּ ֶעֶרב ַהַחג... / ּוִפְתאֹום  ְבּ ְוָהֲארּוָחה 

ִכי. - - - הּוא ֶנֱהַרג ַהֶבּ

ה  ד ּוַמְחלקָָ ל... ַהּמְפֵקַּ ה ַהכֹּ ָסּ ִנּ ְזכּותֹו... ַהחֹוֵבׁש ֶשׁ ל - ִבּ ַצּ ִנּ מּוָנה. ֶהָחֵבר ֶשׁ ֲאָרה ְתּ ִנְשׁ
ים ּדֹומֹות,  ם ִמִלּ יכֹון - - ְלֻכָלּ ֶת. ַהּמֹוָרה ֵמַהִתּ ִים / ַהּמָג״ָד. ָחבֵר לַצֶוּ ל ַחיָלּ ה ֶשׁ לֵמָ ְשׁ
ים / הּוא ָהָיה ְמֻיָחד... ִעם ֲהמֹון ֲחֵבִרים... ְרִציִני ּוַמְצִחיק...  ֲאָבל ְלַאף ֶאָחד ֵאין ִמִלּ
ֵחק  ִשׂ ְלַבּלֹות...  ָיָצא  ִגיָטָרה...  ְבּ ן  ִנֵגּ  / עֹוָלם...  ִלְראֹות  ָרָצה  ָהָאֶרץ...  ֶאת  ָאַהב 
ְך  ל ָכּ ן ָכּ ה / ְוָהיּו לֹו ֲחלֹומֹות... ָהָיה ֵבּ ל ִמָלּ יר ָכּ יֵרי מֹוֶלֶדת ְוִהִכּ ּדּוֶרֶגל... ָאַהב ִשׁ ַכּ
ם...  ָלּ מֹו ֻכּ ֶעֶצם, ְכּ ׁשּוט, ֶיֶלד ִנְפָלא / ְבּ ֵאָלה... / ָפּ ׁשּובֹות ְוִסיָמֵני ְשׁ ָמסּור... ָהיּו לֹו ְתּ

ם  ַהּפַעַ ׳יּפ...  ַהִגּ על  ִטּיּול  ִסיס...  ָבּ ַבּ ת  ָבּ ַשׁ ירֹונּות...  ַהִטּ ִסּיּום  מּוָנה.  ְתּ ֲאָרה  ִנְשׁ
ְחֵרר,  ַתּ ְשׁ ִיּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ו...  ַהַקּ ִמן  ד  יֵרֵ ֶשׁ ַאֲחֵרי  ֶשׁ  ... ַהבָאּ יִץ  בַקַּּ ֶשׁ ָחה  ַהבְטָ  / ָהַאֲחרֹונָה... 
ה ַעל  עֹוד ְמַחָכּ ָנה ֶשׁ ָתּ ְך ָרָצה ִלְקרֹא... ַהַמּ ל ָכּ ָכּ ֶפר ֶשׁ ָנה... / ַהֵסּ עֹוד ְקָצת יֹוֵתר ִמָשּׁ
ְהֶיה... ַהּקֹול  ַעם לֹא ִתּ ַאף ַפּ ִסיָעה ֶשׁ ְקנּו ַלֲענֹות... / ַהְנּ א ִהְסַפּ לֹּ ב ֶשׁ ְכָתּ ף... ַהִמּ ָדּ ַהַמּ

ִזְּכרֹונֹות... ֵאר ָעמֹק ַבּ ָשּׁ ִיּ ַמע... ַהֲחלֹום ֶשׁ ּוב לֹא ִיָשּׁ ּשׁ ֶשׁ

ִקים  ְתַחְבּ ִמּ ֶשׁ ַהֲחֵבִרים  תּוַח...  ַהָפּ ֶבר  ַהֶקּ ְלַיד  מּונֹות.  ְתּ ֲהמֹון  מּוָנה.  ְתּ ֲאָרה  ִנְשׁ
ָעְבָרה  ֶשׁ ָסְבָתא  ְלַבד...  ֲאָרה  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ַהֲחֵבָרה  ָבָנה... /  ַהְלּ ָהֶאֶבן  ַרח ַעל  ַהֶפּ ּובֹוִכים... 
ר  ַסְנֵתּ ַהְפּ ּוֵמַעל   / ִדיָנה...  ְמּ ַבּ ֶאָחד  ל  ָכּ ֶעֶצם,  ְבּ ן...  ֵבּ דּו  ִאְבּ ֶשׁ ֵכִנים  ַהְשּׁ ׁשֹוָאה... 
ל - ֲאָבל  ט חֹוֵדר / ָהֵעיַנִים אֹוְמרֹות ַהכֹּ ָפא ָלַעד. ַמָבּ ָקּ ּלֹו - - ִחּיּוְך ֶשׁ ַהּפֹוְרְטֶרט ֶשׁ
ִפים  ֵרד... ָהְרָגִעים ַהָיּ רֹון ְמָסֵרב ְלִהָפּ ָכּ ְך ְמַצְמֵרר... / ַהִזּ ל ָכּ ֶקט ַהֶזּה ָכּ ׁשֹוְתקֹות, ְוַהֶשּׁ
ֶכת, ֲאָבל  ָעְצרּו ִמֶלּ ֵלִמים ֶשׁ ים ְשׁ ָהְרָגה ָהעֹוֶפֶרת... / ַחִיּ א ָיׁשּובּו... ַהֲחלֹומֹות ֶשׁ לֹּ ֶשׁ

ְך ַאֶחֶרת...  ל ָכּ ב ֵהם ִנְרִאים ָכּ ֶסֶרט... / ּוַבֵלּ מֹו ְבּ ב ֵהם ָרִצים ּכְ ֵלּ ַבּ

ָבר לֹא ָקָרה ִאּלּו ׁשּום ָדּ מּוָנה. ְכּ ֲאָרה ְתּ ִנְשׁ
מּוָנה ַאַחת. ֲאָרה ְתּ ִנְשׁ

חָֹרה. ִמְסֶגֶרת ְשׁ ְבּ

איזי מן
יום הזיכרון תשס"ב, 2002
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הֹוָדָעה ִנְמְסָרה 
ַלִמְשָׁפחֹות
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יָנתֹו...  ַמְנִגּ ֲעמֹון ְבּ ִניָסה... ֶזה ִזְמזּום ָהִאיְנֶטְרקֹום... ֶזה ַהַפּ ֶדֶלת ַהְכּ ה ְבּ ִקיָשׁ זֹאת ַהְנּ
ָעתֹו  ל ֶאָחד ְלִעְנָיָניו, ּוִבְשׁ ף – ָכּ יַע ֶאל ַהַסּ הּו ַמִגּ ָכל יֹום ִמיֶשׁ ִמיד. ֲהֵרי ְבּ מֹו ָתּ ְוִלְכאֹוָרה, ְכּ

ית...  ִליִשׁ ּכּון, קֹוָמה ְשׁ ִשּׁ ֵצל ֳאָרִנים... ֶזה ַבּ ַבִית ָקָטן, ְבּ כּוָנה ד... ֶזה ְבּ ְשּׁ ְוֶזה ִבּ
ב ִהיא ַרַעם – ִפיץ... ְוַהְלמּות ַהֵלּ ְלצּול ַחד ְודֹוֵקר, ּוַמְקּ ּוִפְתאֹום ַהִצּ

ית  ְך ֲחִריִשׁ ְוֶרַגע ַאַחר-ָכּ
ר  ָכּ , ְלַיד ַהִכּ בֹוַהּ ִית ַהָגּ ב... ּוַבַבּ ְקֵצה ַהּמֹוָשׁ ְבָעה, ִבּ ַמֲעֶלה ַהִגּ ּבּוץ... ְבּ ִקּ יָרה ְבּ ִדּ ְוֶזה ְבּ

ר...  ְיָלה הּוא ַאֵחר – ַמְרִעיד... ַקר... ְמֻנָכּ ַלּ ֶרה ַבּ ַאַחת-ֶעְשׂ ִליל, ֲאָבל ְבּ ְוֶזה אֹותֹו ַהְצּ
ֶלת  ֶנת ֶאל ַהֶדּ ה ִמְתַחֶנּ ִקיָשׁ ִית, ְוַהְנּ ָכל ַהַבּ ו ְמַהְדֵהד ְבּ ָמע, ְוַעְכָשׁ ְלצּול ׁשּוב ִנְשׁ ְוַהִצּ

ְתאֹום – ֶרַגע ַהֶזּה הּוא – ִפּ ֵנס, ָבּ ָכל יֹום ָלבֹוא ּוְלִהָכּ ְזִמין ְבּ ַמּ ּוַמה ֶשּׁ
ֶזֶּלת  ְרֶזן ַעל ַבּ ל ַגּ אֹוֶבְרטּוָרה ֶשׁ

ה... ֲאִפּלּו לֹא ֲהָבָרה...  ִלי לֹוַמר ִמָלּ ל. ְבּ ֶרְך ָהֵעיִנית אֹוְמִרים ַהכֹּ ְרִאים ֶדּ ִנּ ים ֶשׁ ִדּ ְוַהַמּ
ָרה  ׂשֹוָרה ַהָמּ ֶרַגע ַהֶזּה, ַהְבּ ֶקת ָלּה, ָבּ ֶפּ ִית ִמְתַדּ ּוָברּור: ַעל ַסף ַהַבּ

ָבר...  ֵפרּוׁש ָקָרה ָדּ ה, ָאז – זֹו ֵאיָנּה ָטעּות... ְבּ ְוֵאין ָסֵפק – ִאם ֵהם פֹּ
ֵתַפִים... ְלֵבית ֶהָחֶזה... ָמל, ְוָהַרַעד יֹוֵרד ַלְכּ ַחְשׁ ל ְצַמְרמֶֹרת עֹוֵבר ְכּ ל ֶשׁ ְוַגּ

אר... ָוּ ַצּ ְך ַבּ ב... ְולֹוֵפת ְונֹוֵשׁ ְלַחְדֵרי ַהֵלּ
א ַמְצִליחֹות ָלזּוז... לֹּ ֵעיַנִים... ְוָהַרְגַלִים ֶשׁ ְך ָבּ ָרה... ְוַהחֶֹשׁ ְוַהֵזָּעה ַהָקּ

ה קֹר ְוחֹם...  ְוַהּגּוף ֻמֶכּ
ל עֹוֶפֶרת... ה ֶשׁ ְכִוָיּ ה ִבּ מֹו ֻהָכּ ה... ְכּ מֹו ָחְדָרה ְלתֹוכֹו ֶחֶרב ַחָדּ ְכּ

הֹום... ֶרַגע, ֶאל ּתֹוְך ְתּ מֹו ָצַלל, ְבּ ְכּ
ַהַחּדֹות.  ה,  ָהֵאֶלּ ים  ִלּ ַהִמּ ְלעֹוָלם.  מַֹע,  ִלְשׁ רֹוֶצה  ֵאינֹו  ִאיׁש  ֶשׁ ים  ִלּ ַהִמּ ְך  ְוַאַחר-ָכּ

ַהחֹוְתכֹות 
חֹות ָפּ ְשׁ ַרְדיֹו: הֹוָדָעה ִנְמְסָרה ַלִמּ ָבר אֹוְמִרים ָבּ ְוַעְכָשו ְכּ

בֹוא... ָיּ יָנה ֶשׁ ִהְמִתּ ָחה ֶשׁ ָפּ חֹות. ְלִמְשׁ ָפּ ְשׁ הֹוָדָעה ִנְמְסָרה ַלִמּ
ְחרּור...  ַנת ַהִשּׁ ָתה לֹו ִעם ַמְתּ ָבר ִחְכּ ְכּ ֶשׁ

ּפּור...  אֹותֹו יֹום ִכּ ָמה ְמִחיר נֹוָרא ְבּ ְלּ ָבר ִשׁ ְכּ ית, ֶשׁ ְרִשׁ ָחה ָשׁ ָפּ ְלִמְשׁ
ּגֹוָלן...  מֹו, ֶנֱהַרג ַבּ רּוי ַעל ְשׁ ָקּ ְגמּול... ְוָהַאְחָין, ֶשׁ ת ַתּ ְפֻעַלּ א ָנַפל ִבּ ָהַאָבּ ָחה ֶשׁ ָפּ ְלִמְשׁ

ָעָלה... ְתּ ן, ֶמַלח ָהָאֶרץ, ַבּ ם ֵהם: ֵבּ ְכלּו ַגּ ּוְבֵני ַהּדֹוִדים ָשׁ
ָלה...  ִמְטַען ַהַחָבּ ַאר, ְבּ ִני, ְיֶפה תֹּ ּוֵבן ֵשׁ

ִביֶליָה – יָרה ֶאת ָהָאֶרץ ּוְשׁ עֹוד לֹא ִהִכּ ַחת עֹוִלים, ֶשׁ ַפּ הֹוָדָעה ִנְמְסָרה ְלִמְשׁ
ִעיר...  ן ַהָצּ ָדה ֶאת ַהֵבּ ו ִאְבּ ֲאָבל ַעְכָשׁ

ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ְבּ ֶשׁ ָתה  ִקְוּ ְך  ָכּ ל  ָכּ ֲאָבל  ֹוָאה,  ּשׁ ַבּ ֶאָחיו  ל  ָכּ ה ִעם  ִנְסָפּ א  ָבּ ַסּ ֶשׁ ָחה  ָפּ ְלִמְשׁ
ִאיר...  ֶמׁש ָתּ ַהֶשּׁ

ִכיר, אֹו מֹוָרה ְלֶטַבע  ּצּור... ּוָפִקיד ָבּ ִמְפַעל ַהִיּ ל ַחְקַלאי... אֹו ּפֹוֶעֶלת ְבּ ָחה ֶשׁ ָפּ ְלִמְשׁ
ּנֹור...  ן ִכּ ְוַנַגּ

אן... ֱאלִֹהים,  לּו: "לֹא, לֹא עֹוד... לֹא ָכּ ְלּ ָבן, ְוִהְתַפּ ְלָאְך ַהָלּ ִביב ֶאת ַהַמּ ם ָראּו ִמָסּ ָלּ ֻכּ
ח ָלנּו ֶאת ָהאֹור"  ָקּ ַאל ִתּ

ְלָחָמה... בּוַע... ְוַאֲחֵרי ַהִמּ סֹוף ַהָשּׁ ְבּ ֲאגּו, ֲאָבל ִקּוּו ֶשׁ ְך ָדּ ל ָכּ ם ָכּ ָלּ ֻכּ
ֶלד ַיְחזֹר  ַהֶיּ ּוִבְכָלל – ֶשׁ
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ֵעיָניו...  מּול  ֶות  ַהָמּ ּדּוֵרי  ַכּ ֶאת  ָרָאה  ָבר  ְכּ ֶשׁ ְלִמּלּוִאים...  ָנה  ָשׁ ל  ָכּ ָצא  ָיּ ֶשׁ א,  ַאָבּ ְוֶשׁ
ָרב...  ֵהִביא ֲחֵבִרים ִמן ַהְקּ ֶשׁ

ים... רֹוִשׁ ִביל ַההּוא, ֵמֲאחֹוֵרי ַהְבּ ְשּׁ ָיׁשּוב – ְולֹא ֵיְלכּו עֹוד ַבּ
ע ַאֲחָריו ַמָסּ ם – ְבּ ָלּ ְולֹא ֵיְלכּו – ֻכּ

ים... ִלי ִמִלּ ָלל, ְבּ חֹות. ּוְבֶדֶרְך ְכּ ָפּ ְשׁ הֹוָדָעה ִנְמְסָרה ַלִמּ
ׁש ִמן ַהּנֹוָרא...  ָבר ָחַשׁ ב ְכּ ָלל, ַהֵלּ ֶדֶרְך ְכּ ְבּ

ָצָרה  ָאר – ַרק ַההֹוָדָעה ַהּנֹוֶקֶבת. ַהְקּ ְשׁ ּוַמה ּנֹוָתר לֹוַמר – ּוַמה ִנּ
ַער...  ַהַשּׁ ֶאת  ּפֹוֵתַח  ִביל...  ַהְשּׁ ֵני  ְפּ ַעל  עֹוֵבר  ִעים  ְפָגּ ַהִנּ מֹוִדיַע  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ִדּיּוק,  ְבּ ְך  ָכּ

ֶלת...  ֶדּ ֲעמֹון, אֹו נֹוֵקׁש ַבּ ַפּ ְמַצְלֵצל ַבּ
ה ּוְמַהְדֶהֶדת. ִית, ּוַמָכּ ִעְקבֹוָתיו – ִנְכֶנֶסת ֶאל ַהַבּ ׂשֹוָרה – ְבּ ְך, ַהְבּ ְוַאַחר-ָכּ

ּוַמְרִעיָדה. ּוְמַטְלֶטֶלת 
ר הּוא עֹוֵמד מּוָלּה  ֲאֶשׁ ָבר, ַכּ א ׁשּום ָדּ ֲהֵרי לֹא ָצִריְך לֹוַמר ְלִאָמּ

ּכּוָלה...  ו, ַשׁ ָחה, ַעְכָשׁ ָפּ ְשׁ ן ָנַפל... הּוא ְלעֹוָלם לֹא ַיְחזֹר... ַהִמּ רּור. ַהֵבּ ל. ָבּ ּוָברּור ַהכֹּ
ּדּוֶרֶגל...  יָטָרה ְוַהַכּ ִביָסה... ַהֲחֵבִרים... ַהִגּ ְולֹא עֹוד ִחּיּוְך... לֹא עֹוד ַהִחּבּוק... ַהְכּ

ֶגל  חֹר – ַיֲעטֹף אֹותֹו ַהֶדּ ּורֹות, ּוְבָכחֹל ָלָבן – ּוְבָשׁ ין ַהּטּוִרים ְוַהּשׁ ּוָמָחר ֵיְלכּו ֵבּ
ל ֲחלֹום...  ָבִרים ּוְרִסיִסים ּפֹוְצִעים ֶשׁ ְמָחה. לֹא ָמָחר. לֹא ָעִתיד. ַרק ְשׁ לֹא עֹוד ִשׂ

ׁש..." ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ּוִבְמקֹום "ַהי, ָמתֹוק..." ְו"ָהאֶֹכל מּוָכן..." יֹאְמרּו ָעָליו "ִיְתַגּ
לֹום"  ָשׁ בֹו ְבּ ָכּ ְו"ָינּוַח ַעל ִמְשׁ

ירּו ֶאת ָהֵעיַנִים ַהּבֹוכֹות  ֶמׁש ַיְסִתּ ְקֵפי ַהֶשּׁ ּוִמְשׁ
לּוחֹות... ָמעֹות ַהְמּ ת ָהרּוַח... ְוִתְרֶוה ָהֲאָדָמה ֶאת ַהְדּ ַמע ִעם ִאְוַשׁ ִכי ֶהָחנּוק ִיָשּׁ ְוַהְבּ

חֹות ָפּ ְשׁ הֹוָדָעה ִנְמְסָרה ַלִמּ ְך, ַאֲחֵרי ֶשׁ - - ָכּ

 איזי מן
יום הזיכרון תשס"ט, 2009

אה
רי

 ק
עי

קט
)הֹוָדָעה ִנְמְסָרה ַלִמְשָׁפחֹות - המשך(



ַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם
חָֹרה ֶרת ְשׁ תֹוְך ִמְסֶגּ פּוָאה ְבּ מּוָנה ַהְקּ ְתּ ִמיד – ַבּ מֹו ָתּ ֶהם – ַהּיֹום, ְכּ יִטים ָבּ ֲאַנְחנּו ַמִבּ

ִאּלּו...  אן ֶאְתֶכם, ְכּ ה ֲאַנְחנּו ָכּ ים – ְלֶרַגע ֶאָחד, ַרק ְלֶרַגע – לֹוַמר ָלֶהם: ִהֵנּ ּוְמַנִסּ
ָבר לֹא ָקָרה ִאּלּו ָדּ ְכּ

ֵרה... ע-ֶעְשׂ ַשׁ ן ֵתּ ִמיד ֶבּ ָתּ ן ֶשׁ ֶהם – ֶאל ַהֵבּ יִטים ָבּ ֲאַנְחנּו ַמִבּ
ּלּוִאים... ב ֵמַהִמּ ָצא, ְולֹא ָשׁ ָיּ א ֶשׁ ֶאל ָהַאָבּ

ָפַתִים ֵאין רֹוִאים ׂ רּורֹות – ֲאָבל ֶאת ִמְלמּול ַהְשּ ְך ְבּ ל-ָכּ ים ֶנֱאָמרֹות, ָכּ ִלּ ְוַהִמּ
ם...  ָלּ אן ֻכּ ָרה... ְוֵאיְך ֶנֶאְספּו ָכּ ׂשֹוָרה ַהָמּ ִרים: ֶמה ָהָיה ַאֲחֵרי ַהְבּ ִרים ּוְמַסְפּ ְבּ ּוְמַדּ

ר... ק ְוִלְזכֹּ יַע ּוְלַחֵבּ יְך ְלַהִגּ ּוִמי ַמְמִשׁ
ל ָהאֹור יצֹוץ ֶשׁ ם, ַהִנּ ְלֲעֵדיֶהם – ֲאָבל ָאַבד ָלנּו, ִאָתּ יִכים ִבּ ְוֵאיְך, ֲאַנְחנּו ַמְמִשׁ

ָאַהְבנּו ַאֲהַבת ֶנֶפׁש...  ם – ֶשׁ ָלּ נּו ִעם ֻכּ יָריו, ְוֻכָלּ ל ֶאָחד ִעם ַיִקּ ם – ָכּ ִרים ִאָתּ ְך ְמַדְבּ ָכּ
ְדנּו ָלַעד... ִאַבּ ֶשׁ

נּו ְלַהְחִזיר... ְשׁ ַקּ ְך ִבּ ל-ָכּ ָכּ ֶשׁ
ֶקר – עֹוֵבר, ְוָיבֹוא ַהבֹּ הֹות ְוִסּיּוט ֶשׁ ָלּ ְבנּו: ֶזה ֲחלֹום ַבּ ָחַשׁ ֶשׁ

נּו, ׁשּוב ָיִאיר ֵניֶהם, ְלִצֵדּ ְוֶאת ְפּ
ְמַמת ַאְלחּוט ּכֹוֶאֶבת – ִרים ֲאֵליֶהם ִמּתֹוְך אֹוָתּה ִדּ ן, ֲאַנְחנּו ְמַדְבּ ֵכּ

יֵנינּו ְלעֹוָלם ְפִריָדה ֵבּ ֶרְך ַהְזּגּוִגית ַהַמּ ְפֵניֶהם ֶדּ ִפים ִבּ ְקּ ַתּ ּוִמְשׁ
ֵבד ִהְדֵהד –  ל ַהַחָזּן, ְוקֹולֹו ַהָכּ ֵלּ ּיּום, ְוֵהם – ִהְתַפּ ִמְלֶחֶמת ַהִקּ יִכים ְבּ ַוֲאַנְחנּו ַמְמִשׁ

ֵהם ַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם
ִמים..." – ֵהם "ַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהָיּ

ֵגן ֲעֵליֶהם – ְוָעֵלינּו ם, ָתּ ְסרּו ַנְפָשׁ ָמּ אי ְזכּוָתם, ֶשׁ ּוְבַוַדּ
ם, אי, לּו ָיכְֹלנּו – ָהִיינּו הֹוְלִכים ִאָתּ ַוַדּ ְבּ

ם – ּוְבִעְקבֹוֵתינּו ַדְרָכּ ַעם ָהְלכּו ְבּ ֲהֵרי ֵהם לֹא ַפּ
נּו, ִלֵבּ ֵהם ְלעֹוָלם ִנְמָצִאים ְבּ ַאְך ַהְלַואי – ַהְלַואי – ָהיּו יֹוְדִעים ֶשׁ

ִביֵלנּו ְשׁ ים ִבּ ְונֹוְתרּו ַחִיּ
ֲאַנְחנּו חֹוְלִפים ְלָיָדם... ַעם ֶשׁ ָכל ַפּ ם ְבּ ר ִאָתּ יִכים ְלַדֵבּ ַוֲאַנְחנּו ַמְמִשׁ

ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים... ָכל ָמקֹום ֶשׁ ֶעֶצם, ְבּ ְבּ
ַצח  ר ַהֶנּ ִמְסַדּ ם ְלַמְעָלה, עֹוְמִדים ְבּ טּוִחים: ֵהם, ָשׁ דֹוָלה ֲאַנְחנּו ְבּ ּוִמּתֹוְך ָהַאֲהָבה ַהְגּ

ָבֵרינּו ׁשֹוְמִעים – ְוֶאת ְדּ
ֶלת... ה ַהִהיא ַעל ַהֶדּ ִקיָשׁ ָרה ֵמָאז ַהְנּ ִרים ָלֶהם ַמה ָקּ ַוֲאַנְחנּו ׁשּוב ְמַסְפּ

ׁש ֵסֵרב ַלֲעזֹב... ל ֲחֵבִרים ָהַלְך ַאֲחֵריֶהם ּוַמָמּ ֵמָאז אֹותֹו טּור ֶשׁ
ִית, ְדֵרגֹות ַלַבּ ַמּ ְטׁשּו ַבּ ְשׁ ִנים, ִעְקבֹוֵתיֶהם לֹא ִנַטּ ר ָחְלפּו ַהָשּׁ ֲאֶשׁ ְוַגם ַכּ

עּוִרים ּוְבִפּתּוֵלי ָהְרחֹוב ֲחַצר ַהְנּ ַבּ
ה ָלּה... ה ָקֶשׁ ָמּ ַער, ְוָסְבָתא – ַכּ ַצּ א לֹא ָעַמד ַבּ ְוֵאיְך ַאָבּ

ָמִטים... ים ָחְרָטה ָהַעְצבּות ֶאת ַמְסלּוֵלי ַהְקּ ֶניָה ָהַרִכּ א – ֵאיְך ַעל ָפּ ְוִאָמּ
ִמיד, ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ֲאֵליֶהם – יִכים ָקִדיָמה, ֲאָבל, ָתּ ְוֵאיְך, ֵאיְך ֲאַנְחנּו ַמְמִשׁ

יִטים  ַמִים, אֹו ָהֲאָדָמה, עֹוְמִדים ּוַמִבּ ְוֶאל ַהָשּׁ
ְיָלה... ּוֵבין ַהֲחלֹומֹות...  ֶאְמַצע ַהַלּ יחֹות – ְבּ אֹוָתן ִשׂ יִכים ְבּ מֹו ַפַעם ַמְמִשׁ ַוֲאַנְחנּו ְכּ

נּוָעה... ַקק ַהְתּ ּוְבתֹוְך ְפּ
ים – ַטִנּ דֹוִלים ְוַהְקּ ָבִרים ַהְגּ ִמיד, ְוגֹוֵלׁש ַלְדּ מֹו ָתּ ַח, ְכּ ֵתּ ְוֶזה ִמְתַפּ

ַעִין ַלָחה ּוְבִדְמָעה ם ְבּ ֵיּ ּוִמְסַתּ
ָאה... ׂ ָהָאחֹות ִנְשּ ל – ֶשׁ ְרנּו ָלֶהם ַהכֹּ ֵאין ָסֵפק: ִסַפּ

ֶעֶרב ֶהַחג... ן ְבּ ִמיד ְמַטְלֵפּ יל ָתּ ה ְלַהִצּ ָסּ ִנּ ַהחֹוֵבׁש ֶשׁ ֶשׁ
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הּוא... ּוִבְכָלל - מֹו ֶשׁ ָאר ְכּ ַהֶחֶדר ִנְשׁ ֶשׁ
ֵאר ֶאְצֵלנּו ָחָלל ִמיד ִיָשּׁ ְדָלה – ֲאָבל ָתּ ָחה ָגּ ָפּ ְשׁ ים, ְוַהִמּ א ֶאת ַהַחִיּ ינּו ְלַמֵלּ ִסּ ִנּ ֶשׁ

ַמְרנּו ֲעֵליֶהם ְקָצת יֹוֵתר... א ָשׁ לֹּ ַעם... ְוָכַעְסנּו ֶשׁ ם לֹא ַפּ ְחנּו ִאָתּ ְוִהְתַוַכּ
כֹל ָהָיה ִלְהיֹות...  ְבנּו: ִאּלּו לֹא, ַמה ָיּ אי ָחַשׁ ּוְבַוַדּ

ֶהם – יִטים ָבּ ָבָנה ּוַמִבּ יִנים רֹאׁש ֶאל ָהֶאֶבן ַהְלּ ֲאַנְחנּו ַמְרִכּ ַעם ֶשׁ ָכל ַפּ ֲאָבל ְבּ
ְטׁשֹות ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ָמעֹות ְמַטְשׁ ַהְדּ

ו – ָלֵתת ָלֶהם ָיד... ַהְלַואי ְוָיכְֹלנּו ִלְהיֹות – ן, ַהְלַואי ְוָיכְֹלנּו – ָאז ְוַעְכָשׁ ֵכּ
ִביָלם ְשׁ ם – ִבּ ה, ְוָשׁ פֹּ

ְך ְקרֹוִבים – ל-ָכּ ם, ְוֵהם – ְרחֹוִקים ֲאָבל ָכּ ִצָלּ ים ְבּ אן, ַחִיּ ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ָכּ
מּול זַֹהר ָהָרִקיַע ַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם

ָמָתם – ִלים ְלִעּלּוי ִנְשׁ ְלּ ַוֲאַנְחנּו ִמְתַפּ
ׁש ֵיּ ָרִטּיֹות ֶשׁ ים ֲהִכי ְפּ נּו ּוְבִמִלּ ָלּ ל ֻכּ ה ֶשׁ ִפָלּ ִמּלֹות ַהְתּ ְבּ

ׁש ֲעבּוָרם ְלַבֵקּ ר, ְונּוַכל, ַבּ ֶאְפָשׁ ל ֶשׁ ים ֶאת ָכּ ִשׁ ּוְמַבְקּ
ָעְמדּו ְלַמֲעֵננּו – ְוָנְפלּו, ְוָנְתנּו ַעְצָמם ֶאָחד- ם, ַאֲחֵרי ֶשׁ נּו ַהּכֹוחֹות ִלְהיֹות ִאָתּ ְהיּו ָבּ ִיּ ֶשׁ

ֶאָחד...
יֶהם, ַחֵיּ ֵהִביאּו ָלנּו, ְבּ ְרֶאה – ְלַמֲעָנם – ֶאת ָהאֹור ֶשׁ ִנּ ֶשׁ

ַלַהב ַקר ְוַחד... ד, ְודֹוֵקר ְבּ מֹו ֵשׁ נּו ִמְתעֹוֵרר ְכּ ָלּ ֵאב ֶשׁ ר ַהְכּ ֲאֶשׁ ם ַכּ ַגּ
ר אֹוָתם – ְזכֹּ ִנּ ֶפׁש... ֶשׁ ֶהם – ְיֵפי ַהֶנּ יט ָבּ יְך ָלבֹוא ְלָכאן, ְלַהִבּ ְמִשׁ ַנּ ֶשׁ

ְך ּדֹוִמים ל-ָכּ ֲאַנְחנּו. ָכּ מֹו ֶשׁ ֵהם. ְכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ִמים ְוֵהם – ֵהם, ַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהָיּ

 איזי מן
יום הזיכרון תש"ע, 2010
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)ַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם - המשך(



אּול ְויֹוָנָתן ִקיַנת ּדִוד ֶאת ָשׁ ְוֵאיְך ְנקֹוֵנן? ְבּ
ְך ְנקֹוֵנן, ְברּו" ָכּ ִרים ַקּלּו, ֵמֲאָריֹות ָגּ ָשׁ "ִמְנּ

ִרים ָשׁ ֱאֶמת ָקלּו ִמְנּ ִאּלּו ֶבּ
ְלָחָמה , ֵמַעל ַלִמּ בַֹהּ ָהיּו ָעִפים ָגּ

ה ַמָטּ ִעים, ָהִיינּו רֹוִאים אֹוָתם ִמְלּ ְולֹא ִנְפָגּ
ה ֲאִחי". י, ִהֵנּ ה ִאיִשׁ ִני, ִהֵנּ ה ְבּ ִרים, ִהֵנּ ָשׁ ה ַהְנּ ְואֹוְמִרים: "ִהֵנּ

ֲאָריֹות ְברּו ָכּ ֱאֶמת ָגּ ְוִאּלּו ֶבּ
ְבֵני ָאָדם, ֲאָריֹות ְולֹא ֵמִתים ִכּ ָאִרים ָכּ ָהיּו ִנְשׁ

ף ָיֵדנּו ָהִיינּו ַמֲאִכיִלים אֹוָתם ִמַכּ
ה, ֻהָבּ ִפים ֶאת ַרֲעָמָתם ַהְזּ ּוְמַלְטּ

ַאֲהָבה: ֵביֵתנּו, ְבּ ִתים אֹוָתם ְבּ ָהִיינּו ְמַבְיּ
ִני. י, ְבּ י, ָאִחי, ִאיִשׁ ִני, ִאיִשׁ ְבּ

יהודה עמיחי
הזכויות שמורות ל-שוקן הוצאה ולאקו"ם
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ָאְמָרה ָהִאָשׁה
ט  ִני ַהָקּ ה: ְבּ  ָאְמָרה ָהִאָשּׁ

י ִלִבּ ְקָוה ְבּ  ְלעֹוָלם ַהִתּ
ְרַעד י ִתּ ַעְדָך ָהֵאׁש ִבּ  ְלעֹוָלם ַבּ

י ִקְרִבּ ִמיד ְבּ  ְלעֹוָלם ֵנר ָתּ

ה ה: ֲאִני ְמַחָכּ  ָאְמָרה ָהִאָשּׁ
ֵלם. ֲחזֹר ָשׁ ה ַתּ  ְוַאָתּ

ם ְלָך י יֹוַדַעת ַמה ֵשּׁ  ֵאיֶנִנּ

ן – ַוֲאִני ָהֵאם. ה ַהֵבּ  ַאְך ַאָתּ

ה: ֵרַע טֹוב  ָאְמָרה ָהִאָשּׁ
י ִלִבּ ְלָוה ְבּ  ְלעֹוָלם ַהַשּׁ

ֶמׁש ָצהֹב ֶקר ִיְזַרח ֶשׁ י בֹּ  ִמֵדּ
ת ַחּלֹוִני, ֲאהּוִבי. ְמַשׁ ִשׁ  ְבּ

ה ה: ֲאִני ְמַחָכּ  ָאְמָרה ָהִאָשּׁ
ָך י ֲאִני ֲאהּוַבת ִלְבּ  ִכּ

ם ְלָך י יֹוַדַעת ַמה ֵשּׁ  ֵאיֶנִנּ

ָך. ְלּ י ַוֲאִני ֶשׁ ִלּ ה ֶשׁ  ַאְך ַאָתּ

ה: ְנָעַרי  ָאְמָרה ָהִאָשּׁ
 ַמר ְצחֹוִקי ֲעֵליֶכם ְוָעצּוב.

ח, ַחי ֲאדָֹני, ַכּ  ְלעֹוָלם לֹא ֶאְשׁ
פּו ִלְבִלי ׁשּוב. ֵניֶכם ִהְתַחְלּ  ֵאיְך ְפּ

ה ה: ֲאִני ְמַחָכּ  ָאְמָרה ָהִאָשּׁ
ְחְזרּו ֵאַלי ם ַתּ  ְוַאֶתּ

ם ָלֶכם י יֹוַדַעת ַמה ֵשּׁ  ֵאיֶנִנּ
י. ם ַחַיּ ה – ְוַאֶתּ  ַאְך ֲאִני ָהִאָשּׁ

 תרצה אתר
הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם 
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ִשׁיָבה  
לֹא ְצֵמֵאי ִמְלָחָמה

ָרב ָהַלְכנּו ֶאל ַהְקּ
ִית, ִמיד ֶאת ַהַבּ ָאַהְבנּו ָתּ

ָמה ָשׁ ְנּ ח ַבּ ְפָתּ ֶדה ַהִנּ ֶמׁש, ָשׂ ַהֶשּׁ
ה ֲאֵליֶכם ְבנּו ַעָתּ ְוַשׁ

ָתִמיד ׁשּוִטים ְכּ ְפּ
נּו. ְורּוַח ֵאין ָבּ

ֲהתּוְכלּו, ֵרִעים,
א ְלַחֵזּק ֶאת ִאָמּ

ְמקֹוֵמנּו? ִבּ

יוסף שריג
נפל במלחמת יום הכפורים ברמת-הגולן

הזכויות שמורים למחברים ולאקו"ם
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ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁם
ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ
ַתן לֹו ֱאלִֹהים  ָנּ  ֶשׁ

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ

ְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְואֶֹפן ִחּיּוכֹו  ָנּ  ֶשׁ
 ְוָנַתן לֹו ָהָאִריג 

ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ
ְתנּו לֹו ֶהָהִרים  ָנּ  ֶשׁ

ָתָליו  ְוָנְתנּו לֹו ְכּ
ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ

ָזּלֹות  ְתנּו לֹו ַהַמּ ָנּ  ֶשׁ
ֵכָניו ְתנּו לֹו ְשׁ  ְוָנּ

ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ
ְתנּו לֹו ֲחָטָאיו  ָנּ  ֶשׁ

ִמיָהתֹו   ְוָנְתָנה לֹו ְכּ
ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ
ְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו  ָנּ  ֶשׁ
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו 

יו  ְתנּו לֹו ַחָגּ ָנּ  ֶשׁ
 ְוָנְתָנה לֹו ְמֶלאְכּתֹו
ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ

ָנה  קּופֹות ַהָשּׁ ְתנּו לֹו ְתּ ָנּ  ֶשׁ
 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו

ם   ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵשׁ
ַתן לֹו ַהָים  ָנּ  ֶשׁ

 ְוָנָתן לֹו 
 מֹותֹו.

 זלדה
הזכויות שמורות

 למחברים ולאקו"ם
לחן: חנן יובל
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ָהֵרעּות
ָתו  ֶגב יֹוֵרד ֵליל ַהְסּ  ַעל ַהֶנּ

ית ּכֹוָכִבים ֶחֶרׁש-ֶחֶרׁש.   ּוַמִצּ
ף   ֵעת ָהרּוח עֹוֵבר ַעל ַהַסּ

ֶרְך. ִכים ַעל ַהֶדּ  ֲעָנִנים ְמַהְלּ

ְמַעט  נּו ִכּ ְשׁ ָנה. לֹא ִהְרַגּ ָבר ָשׁ  ְכּ
דֹוֵתינּו.  ְשׂ ים ִבּ ַמִנּ  ֵאיְך ָעְברּו ַהְזּ

ָנה ְונֹוַתְרנּו ְמַעט-  ָבר ָשׁ  ְכּ
יֵנינּו. ָבר ֵבּ ֵאיָנם ְכּ ים ֶשׁ  ָמה ַרִבּ

ם  ָלּ ר ֶאת ֻכּ  ַאְך ִנְזכֹּ
ַאר,  לֹוִרית ְוַהתֹּ  ֶאת ְיֵפי ַהְבּ
זֹאת, ְלעֹוָלם  ָכּ י ֵרעּות ֶשׁ  ִכּ
ַח.  כֹּ נּו ִלְשׁ ן ֶאת ִלֵבּ ֵתּ  לֹא ִתּ

ָדם  ת ְבּ ֶשׁ  ַאֲהָבה ְמֻקֶדּ
יֵנינּו ִלְפרַֹח. ׁשּוִבי ֵבּ  ַאְתּ ָתּ

ים  ִלי ִמִלּ אנּוְך ְבּ  ָהֵרעּות, ְנָשׂ
ִנית ְוׁשֹוֶתֶקת.   ֲאפֹוָרה, ַעְקָשׁ

דֹוִלים  ילֹות ָהֵאיָמה ַהְגּ  ִמֵלּ
ִהיָרה ְודֹוֶלֶקת.  ַאְתּ נֹוַתְרְתּ ְבּ

ם,  ָלּ ְנָעַרִיְך ֻכּ  ָהֵרעּות, ִכּ
ְך וֵנֵלָכה,  ֵמְך ְנַחֵיּ ְשׁ  ׁשּוב ִבּ

ם  ְפלּו ַעל ַחְרָבּ ָנּ י ֵרִעים ֶשׁ  ִכּ
ִיְך הֹוִתירּו ְלֵזֶכר.  ֶאת ַחַיּ

ם  ָלּ ר ֶאת ֻכּ  ַאְך ִנְזכֹּ
ַאר,  לֹוִרית ְוַהתֹּ  ֶאת ְיֵפי ַהְבּ
זֹאת, ְלעֹוָלם  ָכּ י ֵרעּות ֶשׁ  ִכּ
ַח.  כֹּ נּו ִלְשׁ ן ֶאת ִלֵבּ ֵתּ  לֹא ִתּ

ָדם  ת ְבּ ֶשׁ  ַאֲהָבה ְמֻקֶדּ
יֵנינּו ִלְפרַֹח. ׁשּוִבי ֵבּ  ַאְתּ ָתּ

 חיים גורי
הזכויות שמורות

 למחברים ולאקו"ם 
לחן: סשה ארגוב
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ְבָכל ָשָׁנה ַבְסָתו ִגּּיֹוָרא 
ּיֹוָרא  ָתו  ִגּ ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ

י  ַגִנּ ָהרּוַח ַהְמטֶֹרֶפת ְבּ
ים  ִנּ ֹוַשׁ עֹוֶרֶפת ֶאת ֵמיַטב ַהּשׁ

ָנה  ָכל ָשׁ ְבּ
ּיֹוָרא  ָתו ִגּ ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ
א ֵעיֵני ֶאל ֶהָהִרים  ׂ ֶאָשּ

ֵמַאִין ְיבֹוא ֶעְזִרי 
ָנה  ָכל ָשׁ ְבּ

ָתו  ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ
ָתו ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ

ּיֹוָרא  ה ֵאיְנָך ְלַבד ִגּ ַאָתּ
ה ׁשֹוֵכן  ּבֹו ַאָתּ קֹום ֶשׁ ָמּ י ַבּ ִכּ

ׁשֹוְכִנים ַהֶחֶסד ְוַהֵחן 
ר לֹו ּוֵמִריַע  ם ְיִחיָעם עֹוד ָשׁ ְוָשׁ

חֹוִרים ּוְנִדיִרים  ל ֲעַדִין ִאיִריִסים ְשׁ טּוְבָיה ְמַגֵדּ
ה  ם ַאָתּ ְוָשׁ

ִעיִרים  ם ֲהמֹון ַהְצּ ְוָשׁ
י ֵמֶהם ְיבֹוא ֶעְזִרי י ִכּ ר ָאַמְרִתּ ֲאֶשׁ

ָתו  ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ
ָתו  ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ

ּיֹוָרא  ָתו ִגּ ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ
י  ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ַנְפִשׁ

ן ָאבֹוא  כֹּ ֶכם ִלְשׁ ָמַתי ִאְתּ
ְכאֹובֹו  י ִמַמּ ְוָנח ִלִבּ

ּיֹוָרא  ָנה ִגּ ָכל ָשׁ ֲאָבל ְבּ
י  ַגִנּ ָהרּוח ַהְמטֶֹרֶפת ְבּ

ִנים  ֹוַשׁ עֹוֶרֶפת ֶאת ֵמיַטב ַהּשׁ
ָנה  ָכל ָשׁ ְבּ

ָתו... ְסּ ָנה ַבּ ָכל ָשׁ ְבּ

 נעמי שמר
הזכויות שמורות

 למחברים ולאקו"ם 
לחן: נעמי שמר
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ָמה ֲאָבֵרְך
ה ְיבַֹרְך ֶמּ ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַבּ

 

ְלָאְך. ַאל ַהַמּ ֶלד ? – ָשׁ  ֶזה ַהֶיּ
אֹור  מֹוהּו ָכּ ָכּ  ּוֵבַרְך לֹו ִחּיּוְך ֶשׁ

דֹולֹות ְורֹואֹות  ּוֵבַרך לֹו ֵעיַנים ְגּ
ַרח ְוַחי ְוִצּפֹור ל ֶפּ ן ָכּ ס ָבּ  ִלְתפֹּ

ְראֹות. ל ַהַמּ יׁש ּבֹו ֶאת ָכּ  ְוֵלב ְלַהְרִגּ

ה ְיבַֹרְך ֶמּ ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַבּ
 

ְלָאְך. ַאל ַהַמּ ַער ? – ָשּ  ֶזה ַהַנּ
 ּוֵבַרְך לֹו ַרְגַלִים ִלְרקֹד ַעד ֵאין סֹוף

ָחִנים ל ַהְלּ ּה ֶאת ָכּ ר ָבּ  ְוֶנֶפש ִלְזכֹּ
 ְוָיד ָהאֹוֶסֶפת ְצָדִפים ֲעֵלי חֹוף

ים. ּוָבה ִלְגדֹוִלים ּוְקַטִנּ  ְואֶֹזן ַקּשׁ

ה ְיבַֹרְך, ֶמּ  ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַבּ

ְלָאְך. ַאל ַהַמּ  ֶזה ָהֶעֶלם ? – ָשׁ
ְפָרִחים מּודּות ִבּ י ָיָדיו ַהְלּ  ּוֵבַרְך ִכּ

ָלָדה, ם ִלְלמֹד ֶאת ָעְצַמת ַהְפּ  ִיְצְלחּו ַגּ
ָרִכים ע ַהְדּ  ְוַרְגָליו ָהרֹוְקדֹות – ֶאת ַמַסּ

ה. ֻקָדּ רֹות – ֶאת ִמְקַצב ַהְפּ ָפָתיו ַהָשּׁ  ּוְשׂ

ה ְיבַֹרְך ֶמּ ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַבּ
 

ְלָאְך. ַאל ַהַמּ ֶבר ? – ָשּ  ֶזה ַהֶגּ
ר ִלי ָלֵתת: ֶאְפָשׁ ל ֶשׁ י לֹו ָכּ  ָנַתִתּ

יר ְוִחּיּוְך ְוַרְגַלִים ִלְרקֹד  ִשׁ
ט- ֶנת ְוֵלב ְמַרֵטּ  ְוָיד ְמֻעֶדּ

 ּוָמה ֲאָבֵרְך ְלָך עֹוד?

ה ְיבַֹרְך ֶמּ ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַבּ
 

ֶלד, ָהֶעֶלם ָהַרְך.  ֶזה ַהֶיּ
ו הּוא ַמְלָאְך ַער ַהֶזּה ַעְכָשׁ  ַהַנּ

 לֹא עֹוד ְיָבְרכּוהּו, לֹא עֹוד ְיבַֹרְך

 ֱאלִֹהים, ֱאלִֹהים, ֱאלִֹהים,
ים ! ַרְכָתּ לֹו ַחִיּ  לּו ַאְך ֵבּ

 רחל שפירא 
 הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם

לחן: יאיר רוזנבלום
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ִשׁיִרים ַעד ָכאן
אן. יִרים ַעד ָכּ  ִשׁ
ה  ָנה ָלנּו ַאְרָכּ  ִנְתּ

נּו ַיֲעצֹר. ָלּ ַהְזַּמן ֶשׁ  ַעד ֶשׁ
ִמים ְואֹור  ָשׁ  ָהיּו ְגּ

ר ִלְרצֹות,  ָמה עֹוד ֶאְפָשׁ
ָך  י ּוִמְמּ ִנּ  ָיִפים ִמֶמּ

 ָהֲאָדָמה ָלְקָחה.

אן. יִרים ַעד ָכּ  ִשׁ
ִתיָקה ר ַהְשּׁ  ַעל ֶקֶשׁ

ר. ָעֵתנּו ְלַוֵתּ יָעה ְשׁ  ִהִגּ
ים יֹוֵתר נּו לֹא ָהיּו ֲאֻדִמּ ָלּ ָרִגים ֶשׁ  ְפּ

ינּו ֶלג ִהְלִבּ ֶשּׁ  ֲחָטֵאינּו לֹא ַכּ
ִמיד ָהִיינּו; ה ָתּ ֵאֶלּ ָכּ  ֶשׁ

א ָיְדעּו ְמנּוָחה לֹּ ִרים ֶשׁ  ִצֳפּ
ל ְזַמן ָקׁשּוַח ְוָחָכם.  ִסּפּוִרים ֶשׁ

אן. יִרים ַעד ָכּ  ִשׁ
ה ָקּ ה ַאַחר ַדּ ָקּ  ַדּ

 ְקָצרֹות ְואֹוֲהבֹות ְוכֹוֲאבֹות,
 ֲאָבל ָהַאֲחרֹוָנה
ה;  סֹוִפית ַוֲאֻרָכּ

ֶמׁש ְוַהחֹול עֹון ַהֶשּׁ  ְשׁ
ו. יַע ַעד ַהַקּ ִהִגּ

 נתן יונתן
 הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם

לחן: נחום היימן

|   
ים

קס
לט

ה 
רכ

 ע
 |  

ון 
כר

הזי
ם 

יו
33

ד  
מו

ע
רה

שי
עי 

קט



ְפִרי ַגֵנְּך
ַהר ָעָלה  ֵליל ּכֹוָכִבים ַהַסּ

ֲאֵפָלה ֶבת ּבֹוָהה ָבּ ם יֹוֶשׁ  ַאְתּ ָשׁ
ָנה ָעה חֹוֶלֶפת יֹום ְוָשׁ  ָשׁ

ה  ְוַאְתּ ֲעַדִין לֹו ְמַחָכּ
ָנה ָעה חֹוֶלֶפת יֹום ְוָשׁ  ָשׁ

ֱאמּוָנה. בּוָיה ָבּ  עֹוֵדְך אֹוֶבֶדת ְשׁ

י ִשׁ ַבְקּ ְך ַאְתּ ְתּ ֵנּ ִרי ַגּ  ֶאת ְפּ
יב  ִמי ָלְך יֹאַמר ּוְמי ָלְך ָיִשׁ

ִמים ֵאֵבְך רֹוְדִפים ַהָיּ  ַמר ְכּ
ְך רֹוָצה ְלַהֲאִמין  נֹוַתְרְתּ ְלַבֵדּ
ָעה  ה ְקֵרָבה אֹוָתּה ַהָשּׁ ִהֵנּ  ֶשׁ
ֲחָזָרה. ּה ִהְבִטיַח ָלׁשּוב ַבּ ָבּ  ֶשׁ

דּוִמָיּה עֹוֶטֶפת ַהּתּוָגה  ְבּ
ָאָלה ְשׁ ְך נֹוְתָרה ַהִמּ  ּוְבִלֵבּ
ָנה ָעה חֹוֶלֶפת יֹום ְוָשׁ  ָשׁ

יָנה  ְוַאְתּ ֲעַדִין לֹו ַמְמִתּ
ָנה ָעה חֹוֶלֶפת יֹום ְוָשׁ  ָשׁ

 עֹוִדְך זֹוֶכֶרת ְולֹא ַמֲאִמיָנה.

י ִשׁ ַבְקּ ְך ַאְתּ ְתּ ֵנּ ִרי ַגּ  ֶאת ְפּ
יב  ִמי ָלְך יֹאַמר ּוִמי ָלְך ָיִשׁ

ִמים ֵאֵבְך רֹוְדִפים ַהָיּ  ַמר ְכּ
ְך רֹוָצה ְלַהֲאִמין  נֹוַתְרְתּ ְלַבֵדּ
ָעה ה ְקֵרָבה אֹוָתּה ַהָשּׁ ִהֵנּ  ֶשׁ

ֲחָזָרה. ּה ִהְבִטיַח ָלׁשּוב ַבּ ָבּ  ֶשׁ

 יוני רועה
 הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם

לחן: יוני רועה
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ַהַקִיץ ָהַאֲחרֹון
ֶכם י ִאְתּ ִלּ ִיץ ָהַאֲחרֹון ֶשׁ  ֶזה ַהַקּ

ם ָהִראׁשֹון ֲאִני ֵאָעֵלם. ֶשׁ  ִעם ַהֶגּ
מֹוַרד ָהְרחֹובֹות ְמעֹוַתי ִיְזְרמּו ְבּ  ִדּ

ר ְוִתְקוֹות ְרחֹוקֹות. מֹו ָעֶלה נֹוֵשׁ  ְכּ
י ָים ין ַאְלֵפי ַאְנֵשׁ  ֲאִני ִאיׁש ֶשל חֶֹרף ֵבּ

ָבר לֹא ֶאְהֶיה ַקָיּם חֶֹרף ַהֶזּה ְכּ  ַאְך ַבּ
ָכבֹות ְנַמּסֹות  ְלַאט ְלַאט ַהְשׁ

ין רֹוִצים לֹא רֹוִצים ּוְתִפּלֹות ַאֲחרֹונֹות.  ֵבּ

ם לֹא ִלְבּכֹות- ִהְבַטְחֶתּ רּו ֶשׁ ְזְכּ  ָאז ִתּ
ָמעֹות ְקַטּנֹות, דֹוִלים ְוַהְדּ ַמִים ְגּ י ַהָשּׁ  ִכּ

ם ִראשֹון ֶשׁ ל ֶגּ ַעְצמּו ֶאת ָהֵעיַנִים ָכּ  ַתּ
בּו ָעַלי...  ְוַתְחְשׁ

ם י ֵהם ָשׁ ס ַעל ֶהָהִרים ִכּ  ֲאִני רֹוֶצה ְלַטֵפּ
ְמִדינֹות ֵמֵעֶבר ַלָיּם. ר ִבּ  ּוְלַבֵקּ

ים ֲאֵחרֹות  ָלַדַעת ִאם ֵיׁש צּורֹות ַחִיּ
יִכים ִלְחיֹות. תים ַמְמִשׁ  ְוִאם ַהֵמּ
ֶכם י ִאְתּ ִלּ ִיץ ָהַאֲחרֹון ֶשׁ י ֶזה ַהַקּ  ִכּ
ם ָהִראׁשֹון ֲאִני ֵאָעֵלם, ֶשׁ  ִעם ַהֶגּ

ָכבֹות ְנַמּסֹות  ְלַאט ְלַאט ַהְשּׁ
ין רֹוִצים לֹא רֹוִצים ּוְתִפּלֹות ַאֲחרֹונֹות.  ֵבּ

ם לֹא ִלְבּכֹות- ִהְבַטְחֶתּ רּו ֶשׁ ְזְכּ  ָאז ִתּ
ָמעֹות ְקַטּנֹות, דֹוִלים ְוַהְדּ ַמִים ְגּ י ַהָשּׁ  ִכּ

ם ִראׁשֹון ֶשׁ ל ֶגּ ַעְצמּו ֶאת ָהֵעיַנִים ָכּ  ַתּ
בּו ָעַלי...  ְוַתְחְשׁ

 מקס גת-מור
הזכויות שמורות

 למחברים ולאקו"ם
לחן: מקס גת-מור
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ָאִחי ַהָצִעיר ְיהּוָדה
ִעיר ְיהּוָדה,  ָאִחי ַהָצּ
ה ׁשֹוֵמַע?  ַהִאם ַאָתּ

ה יֹוֵדַע?  ַהִאם ַאָתּ
ֶקר ְואֹוָרּה ָלָבן, ל בֹּ ֶמׁש עֹוד עֹוָלה ָכּ  ַהֶשּׁ

ן.  ּוְלֵעת ֶעֶרב רּוַח ְמַפֶזֶּרת ֶאת ֲעֵלי ַהָגּ
ם ָהִראׁשֹון ָיַרד ִלְפֵני יֹוַמִים ֶשׁ  ַהֶגּ

י, ִליִשׁ ֶעֶרב יֹום ְשׁ  ְבּ
ַמִים ר ִלְראֹות ָשׁ  ְוׁשּוב ֶאְפָשׁ

י. ִביׁש ָהָראִשׁ לּוִלית ַעל ַהְכּ ְשׁ  ִבּ

ִעיר ְיהּוָדה,  ָאִחי ַהָצּ
ה ׁשֹוֵמַע?  ַהִאם ַאָתּ

ה יֹוֵדַע?  ַהִאם ַאָתּ
יר ָחָדׁש, ָבר ִשׁ ָך לֹוְמִדים ְכּ ְלּ ַגן ַהְיָלִדים ֶשׁ  ְבּ

ְגָרׁש. ִלים ַעל ַהִמּ ְלִמיִדים ׁשּוב ִמְתַעְמּ יכֹון, ַהַתּ ּוַבִתּ
 

ֶסת ְרֶפּ לֹות ַעל ַהִמּ  רּוחֹות ַעְרִבית ְמַיְלּ
ָתו. יֵרי ַהְסּ ל ִשּ  ֶאת ָכּ
ֶתר ֵסּ ה ַבּ א ְמַצָפּ  ְוִאָמּ

ב. יַע ִמְכָתּ אּוַלי עֹוד ַיִגּ  ֶשׁ

ִעיר ְיהּוָדה,  ָאִחי ַהָצּ
ה ׁשֹוֵמַע?  ַהִאם ַאָתּ

ה יֹוֵדַע?  ַהִאם ַאָתּ
ם, מּוְתָך ִעָמּ ִאים ְדּ ל ֲחֵבֶריָך ַהּטֹוִבים נֹוְשׂ  ָכּ

ם. ה ִנְמָצא ִאָתּ בּול ַאָתּ י ַהְגּ ְנִקים ַעל ַקֵוּ ָכל ַהַטּ  ְבּ
י ֵעיֶניָך, ֵתּ  ָאִחי, ַהּטֹוב, ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ְשׁ

 ְוֵהן ּפֹוְתרֹות ִחיָדה.
מֹוָך,  ּוְבִני ָהַרְך ָיֶפה ָכּ

ְמָך לֹו ֶאְקָרא, ְיהּוָדה. ִשׁ  ְבּ

 אהוד מנור
לחן: יוחנן זראי

הזכויות שמורות
למחברים
ולאקו"ם
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ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ַהְכָפר
ָפר: ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהְכּ  ֲאַנְחנּו ְשׁ

ָער לֹוִרית ֵשׂ  אֹוָתּה קֹוָמה- אֹוָתּה ְבּ
ׁש לֹוַמר ּבּור- ַמה ֵיּ  אֹותֹו ִחּתּוְך ִדּ

ָפר.  ֵהן ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ַהְכּ

ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהְכּ  ֲאַנְחנּו ְשׁ
אר ֶדה ָירֹק ָחִצינּו ַעד ַצָוּ  ָשׂ

ר ָכּ ְבנּו ַיַחד ַלִכּ ֶעֶרב ַשׁ  ָבּ
ָפר. י ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ַהְכּ  ִכּ

י ִשּׁ  ּוְבֵלילֹות ִשׁ
י רּוַח ֲחִריִשׁ ֶשׁ  ְכּ

חֹורֹות עֹוֵבר רֹות ְשׁ ַצָמּ  ְבּ
 ָאז ֲאִני אֹוְתָך זֹוֵכר.

ֵדרֹות ׂ ִסים ּוַבְשּ ְרֵדּ ַפּ ִמיד ַבּ  ָתּ
ָערֹות  ָאַהְבנּו ֶאת אֹוָתן ַהְנּ

ָבר ּסֹוף ָאַמְרנּו-ֵאין ָדּ  ֲאָבל ַבּ
ָפר. תֹוך ַהְכּ ַאר ְבּ ל ִנְשׁ  ֶזה ַהכֹּ

קֹומֹות  ַרְחנּו ֶאל אֹוָתם ַהְמּ  ָבּ
ְלָחמֹות  ָהַלְכנּו ֶאל אֹוָתן ַהִמּ
ר ְרַדּ  ָזַחְלנּו ַעל קֹוִצים ְוַעל ַדּ

ָפר ְבנּו ַיַחד ֶאל ַהְכּ  ֲאָבל ַשׁ

י ִשּׁ  ּוְבֵלילֹות ִשׁ
י רּוַח ֲחִריִשׁ ֶשׁ  ְכּ

חֹורֹות עֹוֵבר רֹות ְשׁ ַצָמּ  ְבּ
 ָאז ֲאִני אֹוְתָך זֹוֵכר.

א ִנְגַמר לֹּ ָרב ֶשׁ ְקּ  ֲאִני זֹוֵכר ַבּ
ר ָבּ ה ִנְשׁ ְתאֹום ָרִאיִתי ֵאיְך ַאָתּ  ִפּ

ַחר ִמן ָהָהר ָעָלה ַהַשּׁ  ּוְכֶשׁ
ָפר.  ָאז אֹוְתָך ֵהֵבאִתי ֶאל ַהְכּ

ָפר ְכּ אן ַבּ ה רֹוֶאה- ֲאַנְחנּו ָכּ  ַאָתּ
ָבר ַאר אֹותֹו ָדּ ל ִנְשׁ ְמַעט ַהכֹּ  ִכּ

ֶדה ָירֹק ֲאִני עֹוֵבר תֹוְך ָשׂ  ְבּ
ֵדר. ה ֵמֵעֶבר ַלָגּ  ְוַאָתּ

י ִשּׁ  ּוְבֵלילֹות ִשׁ
י רּוַח ֲחִריִשׁ ֶשׁ  ְכּ

חֹורֹות עֹוֵבר רֹות ְשׁ ַצָמּ  ְבּ
 ָאז ֲאִני אֹוְתָך זֹוֵכר.

ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהְכּ י ֲאַנְחנּו ְשׁ  ִכּ
ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהְכּ  ֲאַנְחנּו ְשׁ

 ֲאַנְחנּו
ֵנינּו  ְשׁ

ָפר.  ֵמאֹותֹו ַהְכּ

 נעמי שמר
 הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם

לחן: נעמי שמר
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ִלְבּכֹות ְלָך
ֲאִני הֹוֵלְך ִלְבּכֹות ְלָך

 

ְהֶיה ָחָזק ְלַמְעָלה.  ִתּ
ְעּגּוַעי  ַגּ

ְיָלה ַלּ חֹות ַבּ ְפָתּ ִנּ ָלתֹות ֶשׁ מֹו ְדּ  ְכּ

 ָלֶנַצח ָאִחי,
ִמיד, ר אֹוְתָך ָתּ  ֶאְזכֹּ

ה יֹוֵדַע. ּסֹוף, ַאָתּ ֵגׁש ַבּ  ְוִנָפּ
 ְוֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים,

ִבים ם ֵהם ָכּ  ֲאָבל ַגּ
ַע. ֵגּ  ֶאל מּול אֹוְרָך ַהְמַשׁ

ֲעצּוִבים הֹוְלִכים ַלָיּם, ֶשׁ  ְכּ
 ָלֵכן ַהָיּם ָמלּוַח.

 ְוֶזה ָעצּוב
ר, ַהֲחִזיר ִצּיּור ֶאְפָשׁ ְלּ  ֶשׁ

ְעּגּוַע.  לֹא ַגּ

 ָלֶנַצח ָאִחי,
ִמיד, ר אֹוְתָך ָתּ  ֶאְזכֹּ

ה יֹוֵדַע. ּסֹוף, ַאָתּ ֵגׁש ַבּ  ְוִנָפּ
 ְוֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים,

ִבים ם ֵהם ָכּ  ֲאָבל ַגּ
ַע. ֵגּ  ֶאל מּול אֹוְרָך ַהְמַשׁ

ִצים ים ֲאַנְחנּו ִמְתַנְפּ ִלּ  ּוְכמֹו ַהַגּ
ים. ַזח ֶאל ַהַחִיּ  ֶאל ַהֵמּ

 אביב גפן
 הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם

לחן: אביב גפן
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ֵיׁש ְפָרִחים
 ֲהָרִאיָת ֵאיֶזה יִֹפי
רּוַח ְסָתו ָרַעד ְבּ  ֶשׁ

אֶֹפל ַעְך ָבּ ֵדה ָזָהב ָדּ  ְשׂ
 ְוִהְדִליק ֵנרֹות ָחָצב

 ֲהָרִאיָת ֵאיֶזה אֶֹדם
ים ְרַחִקּ ַעק ַלֶמּ ָצּ  ֶשׁ

ם קֶֹדם ִמים ָהָיה ָשׁ ֵדה ָדּ  ְשׂ
ָרִגים. ֵדה ְפּ ו הּוא ְשׂ  ְוַעְכָשׁ

ְקטֹף ְקטֹף, ַנֲעִרי, ַאל ִתּ  ַאל ִתּ
ֵני ֲחלֹוף ְבּ ָרִחים ֶשׁ  ֵיׁש ְפּ

ַעד ַאיְנסֹוף ָרִחים ֶשׁ  ֵיׁש ְפּ
יָנה ְנִגּ ַמּ ָאִרים ַבּ  ִנְשׁ

ם ִחיר ָשׁ  ֲהָרִאיָת ַמה ִהְשׁ
ֵדה קֹוִצים הּוא ַנֲעִרי  ְשׂ

ִיץ ַקּ ָהָיה ָעזּוב ַבּ  ֶשׁ
ֵדה ָחִריׁש ו הּוא ְשׂ  ְוַעְכָשׁ

 ֲהָרִאיָת ָמה ַהּלֶבן
ֵדה ּבֹוִכים  ַנֲעִרי, ֶזה ְשׂ
ְמעֹוָתיו ָהְפכּו ְלֶאֶבן  ִדּ

ָרִחים כּו ְפּ  ֲאָבָניו ָבּ

ְקטֹף ַנֲעִרי,  ַאל ִתּ
ֵני ֲחלּוף ְבּ ָרִחים ֶשׁ  ֵיׁש ְפּ

ַעד ֵאיְנסֹוף ָרִחים ֶשׁ  ֵיׁש ְפּ
ָאִרים.  ִנְשׁ

 נתן יונתן
הזכויות שמורות

 למחברים ולאקו"ם
לחן: מוני אמריליו
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